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คู่มือปฏิบัติงานสำาห
รับตัวแท

นประกันชีวิต
  หลักสูตรขอต่อใบอนุญ

าตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2  โดย สำานักงานคณ
ะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)



 

สารเลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

  ธุรกิจประกันชีวิตมีบทบาทเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเป็น
เครื่องมือที่ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงินให้กับบุคคล ครอบครัว และองค์กรธุรกิจการค้า  
การลงทุนต่าง ๆ นอกจากนั้นยังจัดอยู่ในกลุ่มสถาบันการเงินที่มหีน้าที่ในการระดมเงินออมจากภาคครัวเรือน
ภายในประเทศที่เป็นรูปแบบการออมระยะยาวและเป็นการออมที่มีวินัย จึงเป็นแหล่งเงินออมที่สามารถ
น าไปลงทุนส่งผลต่อการขยายตัว และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงได้ด าเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัย โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยสนับสนุน 
การฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ให้มีความรู้ความสามารถและ
มีหัวใจของการบริการ เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานจรรยาบรรณในวิชาชีพของบุคลากรประกันภัย 
และสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจและความเชื่อมั่นของประชาชน  

  เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกัน
ชีวิต เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงรวบรวมความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้า
ประกันชีวิต ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ท าให้ผู้บริโภคและ
ประชาชนทั่วไปได้รับค าแนะน าที่ดีจากผู้มีความรู้ในวิชาชีพ และให้หน่วยงานจัดอบรมน าไปประกอบการ
อบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและ
นายหน้าประกันชีวิต โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการกลุ่มผลิตคู่มือมหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช จึงขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนา
คู่มือฯ ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย สมเจตนารมณ์ทุกประการ 

 

                                                                  (ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ) 
                                                                          เลขาธิการ 
                                             คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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                                             คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

สารเลขาธกิารคณะกรรมการก�ากบั

และส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภัย

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

สารเลขาธิการ
คณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
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ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

คู่มอืปฏิบตัิงาน 

ส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
ตช.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลติ        ผู้ร่วมผลติ 
รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ      ประธานกรรมการ  อาจารย์อภิรกัษ์ ไทพัฒนกุล 
รองศาสตราจารย์วรรณี ชลนภาสถิตย ์  กรรมการและบรรณาธกิาร อาจารย์วีณา อร่ามวัฒน์เศรษฐ ์
รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์  กรรมการ   อาจารย์ชัชวาลย์ วยัมหสุวรรณ 
รองศาสตราจารย์อุทยัวรรณ จรุงวิภ ู  กรรมการ   อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎิคุณ 
อาจารย์สุจินต์ พงษ์ศักดิ ์    กรรมการ   อาจารย์ปรีชา ไพบูลย์วุฒโิชค 
อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์    กรรมการ   อาจารย์สุนิดา พริบไหว 
อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า    กรรมการ   อาจารย์เจษฎา  สุนันท์ชัย 
อาจารย์รุ่งอรุณ จันทร์พูล   กรรมการ   อาจารย์ณวดี  เรืองรัตนเมธี 
นางสาววีนา เขาแกว้    เลขานุการ       อาจารย์นิพพิชฌน ์โกวิทวณิชกานนท ์
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(3) 

ค าน า 
 

คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต เป็นโครงการเพิ่มศักยภาพคนกลางประกันภัย ที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ท าการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตส าหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักสูตรและวิธีการการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต ส าหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต พ.ศ. 2556 

ในการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มผลิตซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพจ านวน 9 ท่าน รวมถึง   
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  คณะกรรมการกลุ่มผลติคู่มอืปฏิบัตงิานส าหรับตวัแทนประกนัชีวติ 
 
 
 

และนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2556
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กติตกิรรมประกาศ 
 

การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิตครั้งนี้ ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
ทั้งภายนอกและภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ได้กรุณา
สละเวลาอันมีค่ามาร่วมให้ความคิดเห็นและค าแนะน าที่ทรงคุณค่ายิ่งจนท าให้การพัฒนาคู่มือดังกล่าวส าเร็จเป็นอย่างดี 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อทุกท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 คณะท างานความรู้เกีย่วกบัการประกนัภัยและพฒันาข้อสอบหลกัสูตรใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัภัย 
นายหน้าประกนัภัย (ค าส่ังส านักงาน คปภ. ที่ (92/2555) 

นายอรรถพล พิบูลธนพฒันา     ประธานคณะท างาน 
(ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนา) 
นายสมชาย ปัญญาภรณ ์    คณะท างาน 
(ผู้ช่วยเลขาธิการสายประกนัภัยภูมิภาค) 
นายสมประโชค ปิยะตานนท์   คณะท างาน 
(ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมาย)      
ดร.นิรัตน์ ทรัพย์ทวีธรรม    คณะท างาน 
ผู้อ านวยการฝ่ายวิจยัและวางแผน 
(ปฏิบัติงานแทนในสายสถาบนัวทิยาการประกนัภัยระดับสูง)        
นางบุษรา  อ๊ึงภากรณ์    คณะท างาน 
(ผู้แทนสมาคมประกันชีวติไทย)    
นางสาวกัลยา  จุกหอม    คณะท างาน 
(ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย)    
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวดี  ชัยวัฒน ์  คณะท างาน 
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล    คณะท างาน 
นางกรีทิพย์  มงคลชัยอรัญญา คณะท างาน  

 นายอธิวัฒน ์ ศุภสวัสดิ์วัชร คณะท างาน 
 นายเรืองวิทย ์ นันทาภิวฒัน ์ คณะท างาน 
 นายบรรยง  วิทยวีรศักดิ์ คณะท างาน 

 นายชัชวาลย์  วยัมหสวุรรณ   คณะท างานและเลขานุการ 
  (ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์ช่องทางการจ าหนา่ย)   
 นางจนัทร์ทิพย์  จิรโรจน์    คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
  (ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานชอ่งทางการจ าหน่าย)  
 นายเจษฎา  เลิศศิริวรพงศ ์    คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
  (ผู้อ านวยการส่วนพัฒนามาตรฐานคนกลางประกันภัย)  
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายในส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.) 

 นางสาวกาญจนา แสมขาว      ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายก ากับผลิตภัณฑป์ระกันชีวิต 1 
 นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ                                                                      
 นางนภาพร แดดภู ่ ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพฒันากฎหมาย 1 
 นางพรเพ็ญ รัศมีโกเมน ผู้อ านวยการฝ่ายก ากบัทะเบยีนธุรกิจและสาขา 
 นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์ ผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์ 3 
 นางสาวราตรี เนตรพระฤทธิ์     ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพฒันาการคุ้มครองสิทธิ 
 นางสาวพทุธภรณ์ วงค์รอด ผู้อ านวยการฝ่ายประกันภัยต่อ 
 ดร.ชญานนิ เกิดผลงาม ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาระบบประเมินความเสี่ยง 
 นางสาววชิสุดา กาญจนบุตร ผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายความเสี่ยงบริษัท 
 นายไมตรี ชนดูหอม ผู้อ านวยการส านักก ากับการลงทุนบริษัทประกันชีวิต 

 นางสาวกฤษณา ศักดิวรพงศ์ ผู้อ านวยการส่วนกฎหมายดา้นพฤติกรรมทางการตลาด 1 
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หน้า 

ค าน า  (3) 
กิตติกรรมประกาศ  (4) 

บทที ่1 สถานการณ์ธุรกจิประกนัชีวติในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต   1-1 
       เร่ืองที่ 1.1 สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจบุัน   1-3 
       เร่ืองที่ 1.2 แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันชีวิตและสิ่งท้าทายส าหรับ 
     อุตสาหกรรมประกันชีวิต     1-21 
 บรรณานุกรม     1-28 
 
บทที ่2 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัตวัแทนประกนัชีวติ    2-1 
        เร่ืองที่ 2.1 ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชวีิต      2-3 
        เร่ืองที่ 2.2 เงื่อนไขส าคัญของสญัญาประกนัชีวิต     2-11 
        เร่ืองที่ 2.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย     2-20 
 บรรณานุกรม     2-27 
 
บทที ่3 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการประกนัภยัต่อ    3-1 
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        เร่ืองที่ 3.3 วิธีและประเภทของการประกันภัยต่อ      3-11 
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 ภาคผนวก     3-25 
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บทที ่1  
สถานการณ์ธุรกจิประกนัชีวติในปัจจุบัน 
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1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

บทที ่1 สถานการณ์ธุรกจิประกนัชีวติในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต    ตช.2 
                     (1 ช่ัวโมง)  
 
เร่ืองที ่  
 1.1  สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบัน 
 1.2  แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันชีวิตและสิ่งท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกันชีวิต  
 
แนวคดิ 

1. การประกันภัยเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 5 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การ
เติบโตของเศรษฐกิจในประเทศมีผลต่ออัตราส่วนการท าประกันชีวิต เพราะเมื่อประชาชนมีรายได้มากขึ้น
จะท าให้เกิดความความสนใจในการท าประกันชีวิต ประเทศไทยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการท าประกันชีวิตมากขึ้น เพราะเมื่อประชาชนให้ความสนใจต่อการด ารงชีพ ดูแลรักษา
สุขภาพให้แข็งแรง คนจึงมีอายุยืนยาวขึ้น การประกันชีวิตจึงเป็นการออมเงินไว้ใช้ยามชราภาพ ท าให้สถิติ
การท าประกันภัยมีอัตราส่วนที่สูงขึ้น  

2. แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันชีวิตที่ส าคัญได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ ๆ  การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การพัฒนาและเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย การสนับสนุนจากภาครัฐ และอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดลดลง โดยธุรกิจประกันชีวิตยังต้องพบกับสิ่งท้าทายต่าง ๆ ได้แก่ การที่ประชากรมีอายุยืน
ยาว การขยายอายุการท างาน ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต ทัศนคติและความเชื่อมั่นต่อบริษัท
ประกันชีวิต ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิตของประชาชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยี การ
เปิดเสรีด้านการประกันภัย และการลดลงของอัตราดอกเบี้ย 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
 1. อธิบายสถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันได้ 
 2. อธิบายแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันชีวิต และสิ่งท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
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                     (1 ช่ัวโมง)  
 
เร่ืองที ่  
 1.1  สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบัน 
 1.2  แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันชีวิตและสิ่งท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกันชีวิต  
 
แนวคดิ 

1. การประกันภัยเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 5 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การ
เติบโตของเศรษฐกิจในประเทศมีผลต่ออัตราส่วนการท าประกันชีวิต เพราะเมื่อประชาชนมีรายได้มากขึ้น
จะท าให้เกิดความความสนใจในการท าประกันชีวิต ประเทศไทยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการท าประกันชีวิตมากข้ึน เพราะเมื่อประชาชนให้ความสนใจต่อการด ารงชีพ ดูแลรักษา
สุขภาพให้แข็งแรง คนจึงมีอายุยืนยาวขึ้น การประกันชีวิตจึงเป็นการออมเงินไว้ใช้ยามชราภาพ ท าให้สถิติ
การท าประกันภัยมีอัตราส่วนที่สูงขึ้น  

2. แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันชีวิตที่ส าคัญได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ ๆ  การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย การสนับสนุนจากภาครัฐ และอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดลดลง โดยธุรกิจประกันชีวิตยังต้องพบกับสิ่งท้าทายต่าง ๆ ได้แก่ การที่ประชากรมีอายุยืน
ยาว การขยายอายุการท างาน ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต ทัศนคติและความเชื่อมั่นต่อบริษัท
ประกันชีวิต ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิตของประชาชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยี การ
เปิดเสรีด้านการประกันภัย และการลดลงของอัตราดอกเบี้ย 
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เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
 1. อธิบายสถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันได้ 
 2. อธิบายแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันชีวิต และสิ่งท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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                                                                 สถานการณ์ธุรกจิประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต      1-3  

เร่ืองที ่1.1  
สถานการณ์ธุรกจิประกนัชีวติในปัจจุบนั 
   
  
 การศึกษาสถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตเก่ียวกับประวัติความเป็นมาโดยย่อของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง
สถิติข้อมูลเศรษฐกิจและข้อมูลธุรกิจประกันภัย ตลอดช่วงเวลา 5 ปี จะท าให้ทราบถึงพัฒนาการของธุรกิจประกันภัย
และเป็นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูลต่อไป  
 
1. ความเป็นมาของการประกนัชีวติในประเทศไทย  
  จากอดีตถึงปัจจุบัน ธุรกิจประกันภัยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการประกันภัยขึ้นในประเทศไทยใน
รัชสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา กิจการประกันภัยเจริญมากขึ้นโดยล าดับจนภาครัฐต้องเข้ามาดูแลโดยตรง และในช่วง
ทศวรรษ 2470 ธุรกิจประกันภัยส่วนมากด าเนินการโดยชาวต่างชาติก่อนหยุดชะงักระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 
จากนั้นมามีผู้ประกอบการชาวไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ และเพิ่มมากข้ึนในทศวรรษ 2490 เป็นต้นมา 
ส่วนทางภาครัฐได้มีการปรับปรุงหน่วยงานและกฎหมายเพื่อให้ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป จึงเป็นที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง
ในวิวัฒนาการของการประกันภัยและหน่วยงานก ากับดูแล ซึ่งแสดงโดยล าดับได้ดังนี้ 

พ.ศ. 2454 ก าหนดกฎหมายเก่ียวกับประกนัภัยคร้ังแรก คือ “พระราชบัญญัติลักษณะเข้าหุ้นสว่น และ
บริษัท ร.ศ. 130”  

พ.ศ. 2471  จัดตั้ง “พระราชบัญญัติควบคุมการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่ง
สาธารณชน”  

พ.ศ. 2472  จัดตั้ง “กองควบคุมบริษัทประกันภัย” ภายใต้กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณชิย์และ
คมนาคม 

พ.ศ. 2484  เปลี่ยนชื่อเป็น “แผนกควบคุมประกันภัย” กองหุ้นส่วนบริษทั กรมทะเบียนการค้า กระทรวง
เศรษฐการ  

พ.ศ. 2495  ยกฐานะขึน้เป็น “กองประกันภยั” กรมทะเบียนการค้า กระทรวงเศรษฐการ  
พ.ศ. 2511  เปลี่ยน “กองประกันภัย” มาสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงเศรษฐการ  
พ.ศ. 2515  เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักงานประกันภัย” สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์  
พ.ศ. 2522  ยกฐานะส านักงานประกนัภัยเทียบเท่าเปน็กรมหนึ่งในกระทรวงพาณิชย์  
พ.ศ. 2533  เปลี่ยนชื่อกรมจากส านักงานประกันภัยเป็น “กรมการประกันภยั” กระทรวงพาณิชย์  
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พ.ศ. 2550  เปลี่ยนสถานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้ชื่อ “ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)” 

  
  ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาครัฐให้ความส าคัญกับธุรกิจประกันภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัยฉบับที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ.2549 – พ.ศ.2554 และจัดท าฉบับที่ 2 ขึ้นอีก ในปี พ.ศ.2553-2557 ซึ่งแผน
ดังกล่าวได้ให้ข้อมูลความส าคัญของการประกันภัยต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  (สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย www.oic.or.th) และยังได้ก าหนดให้
วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันประกันชีวิตแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ส าคัญภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก ่ สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน  
 1.1  สมาคมประกนัชีวิตไทย สมาคมนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยผู้ประกอบธุรกิจการประกันชีวิต 8 
บริษัท ในขณะนั้น ได้แก่ 1) บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด 2) บริษัทไทยประสิทธิประกันภัย จ ากัด 3) บริษัทอาคเนย์
ประกันภัย จ ากัด 4) บริษัทประกันชีวิตศรีอยุธยา 5) บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 6) บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์
ประกันภัย จ ากัด 7) บริษัทสยามบริการประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และ 8) บริษัทกรุงสยาม ประกันชีวิต จ ากัด ได้มี
ความเห็นร่วมกันว่าบริษัทประกันชีวิตควรรวมตัวกันจัดตั้งสถาบันที่เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและ
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
ประกันชีวิตให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนและได้ด าเนินการอย่างเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 60 ปี  
 จากการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทยจึงมีการพัฒนาบทบาทหน้าที่
ให้ทัดเทียมกับการพัฒนารอบด้าน โดยมีพันธกิจปัจจุบัน ดังนี้ 1) เป็นองค์กรหลักของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและ
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 2) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการ
ประสานงานกับภาครัฐและองค์กรเศรษฐกิจหลัก เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของภาคการเงินที่มีบทบาทต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการสู่ความเป็นสากล และ 4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันชีวิตให้
ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น  
  ปัจจุบัน (ปี 2558) สมาคมมีสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตทั้งหมด 23 บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัย
โดยตรง 22 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท การด าเนินงานของสมาคมอยู่ภายใต้การบริหารงานของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารสมาคม ที่มาจากผู้บริหารของบริษัทสมาชิกทั้ ง 2 3 บริษัท และ
คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ รวมคณะแพทย์ที่ปรึกษารวมทั้งสิ้น 16 คณะ ท าให้ธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทสมาชิกมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง จนเป็นที่ประจักษ์ว่า การประกันชีวิตเป็นการสร้างหลักประกันและระดมเงินออม
ระยะยาวที่มั่นคงให้กับประชาชน (ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย) 
 1.2  สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมครั้งแรกเมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ในตอนนั้นยังใช้ชื่อว่า “สมาคมตัวแทนขายประกัน” หรอื Underwriters Association สมาคม
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                                                                 สถานการณ์ธุรกจิประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต      1-5  

มีพัฒนาการต่อเนื่องมาตลอด มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ตัวแทนประกันชีวิตได้มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสากล ได้รับความร่วมมือจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA หรือ APLIC ในอดีต) ที่ได้
พัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินขึ้นมาใหม่  ชื่อ FChFP( Fellow Chartered Financial Practitioner) ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่สมบูรณ์และเหมาะกับตัวแทนประกันชีวิต สมาคมจึงน าเข้าหลักสูตร FChFP จัดอบรมให้กับผู้สนใจ ซึ่ง
เนื้อหาต าราได้น าเข้าจากประเทศสิงคโปร์ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้สอน 
แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา วิชาละ 30 ชั่วโมง จึงท าให้สมาคมมั่นใจว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บเก่ียวและท าความเข้าใจเนื้อหา
ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้เร่ิมเปิดอบรมครั้งแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีการเปิดสอนในอีกหลายรุ่นถัดมา 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมและองค์กรภายนอกเกิดขึ้นหลายโครงการ ปัจจุบันสมาคมมี
สมาชิกมากถึง 12,000 คน การเป็นสมาชิกสมาคมนั้นมีข้อดีคือ การได้รับทราบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หากได้มี
กิจกรรมร่วมกันจะได้ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพตัวแทนยิ่งขึ้น  จากเดิมผู้ที่มีอาชีพนี้มองเป็นเพียงอาชีพ
เสริม มิได้มองเป็นอาชีพหลักเหมือนปัจจุบันที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น ทั้งนี้ การที่ตัวแทนประกัน
ชีวิตต้องอบรมก่อนการต่ออายุใบอนุญาตจึงเป็นความจ าเป็นที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
ได้ (สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้จากเว็บไซต์สมาคมคือ www.thaifa.org) 
 
2. จ านวนบริษทัประกนัภัย รายช่ือบริษทัประกนัชีวติและสัดส่วนเบีย้ประกนัภัย 
 ตามข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีจ านวนบริษัททั้งสิ้น 85 บริษัท 
โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทย 51 บริษัท  บริษัทประกันวินาศภัยสาขาบริษัท
ต่างประเทศ 5 บริษัท บริษัทประกันสุขภาพ 4 บริษัท บริษัทประกันต่อ (วินาศภัย) 1 บริษัท บริษัทประกันชีวิตที่      
จดทะเบียนในประเทศไทย 22 บริษัท บริษัทประกันชีวิตสาขาบริษัทต่างประเทศ 1 บริษัท และบริษัทประกันภัยต่อ 
(ชีวิต) 1 บริษัท ดังจะเห็นได้จากสถิติต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบความรู้ในอาชีพต่อไป 
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พ.ศ. 2550  เปลี่ยนสถานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้ชื่อ “ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)” 

  
  ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาครัฐให้ความส าคัญกับธุรกิจประกันภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัยฉบับที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ.2549 – พ.ศ.2554 และจัดท าฉบับที่ 2 ขึ้นอีก ในปี พ.ศ.2553-2557 ซึ่งแผน
ดังกล่าวได้ให้ข้อมูลความส าคัญของการประกันภัยต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  (สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย www.oic.or.th) และยังได้ก าหนดให้
วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันประกันชีวิตแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ส าคัญภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก ่ สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน  
 1.1  สมาคมประกนัชีวิตไทย สมาคมนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยผู้ประกอบธุรกิจการประกันชีวิต 8 
บริษัท ในขณะนั้น ได้แก่ 1) บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด 2) บริษัทไทยประสิทธิประกันภัย จ ากัด 3) บริษัทอาคเนย์
ประกันภัย จ ากัด 4) บริษัทประกันชีวิตศรีอยุธยา 5) บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 6) บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์
ประกันภัย จ ากัด 7) บริษัทสยามบริการประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และ 8) บริษัทกรุงสยาม ประกันชีวิต จ ากัด ได้มี
ความเห็นร่วมกันว่าบริษัทประกันชีวิตควรรวมตัวกันจัดตั้งสถาบันที่เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและ
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
ประกันชีวิตให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนและได้ด าเนินการอย่างเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 60 ปี  
 จากการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทยจึงมีการพัฒนาบทบาทหน้าที่
ให้ทัดเทียมกับการพัฒนารอบด้าน โดยมีพันธกิจปัจจุบัน ดังนี้ 1) เป็นองค์กรหลักของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและ
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 2) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการ
ประสานงานกับภาครัฐและองค์กรเศรษฐกิจหลัก เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของภาคการเงินที่มีบทบาทต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการสู่ความเป็นสากล และ 4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันชีวิตให้
ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น  
  ปัจจุบัน (ปี 2558) สมาคมมีสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตทั้งหมด 23 บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัย
โดยตรง 22 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท การด าเนินงานของสมาคมอยู่ภายใต้การบริหารงานของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารสมาคม ที่มาจากผู้บริหารของบริษัทสมาชิกทั้ ง 2 3 บริษัท และ
คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ รวมคณะแพทย์ที่ปรึกษารวมทั้งสิ้น 16 คณะ ท าให้ธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทสมาชิกมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง จนเป็นที่ประจักษ์ว่า การประกันชีวิตเป็นการสร้างหลักประกันและระดมเงินออม
ระยะยาวที่มั่นคงให้กับประชาชน (ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย) 
 1.2  สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมครั้งแรกเมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ในตอนนั้นยังใช้ชื่อว่า “สมาคมตัวแทนขายประกัน” หรอื Underwriters Association สมาคม
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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มีพัฒนาการต่อเนื่องมาตลอด มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ตัวแทนประกันชีวิตได้มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสากล ได้รับความร่วมมือจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA หรือ APLIC ในอดีต) ที่ได้
พัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินขึ้นมาใหม่  ชื่อ FChFP( Fellow Chartered Financial Practitioner) ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่สมบูรณ์และเหมาะกับตัวแทนประกันชีวิต สมาคมจึงน าเข้าหลักสูตร FChFP จัดอบรมให้กับผู้สนใจ ซึ่ง
เนื้อหาต าราได้น าเข้าจากประเทศสิงคโปร์ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้สอน 
แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา วิชาละ 30 ชั่วโมง จึงท าให้สมาคมมั่นใจว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บเก่ียวและท าความเข้าใจเนื้อหา
ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้เร่ิมเปิดอบรมครั้งแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีการเปิดสอนในอีกหลายรุ่นถัดมา 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมและองค์กรภายนอกเกิดขึ้นหลายโครงการ ปัจจุบันสมาคมมี
สมาชิกมากถึง 12,000 คน การเป็นสมาชิกสมาคมนั้นมีข้อดีคือ การได้รับทราบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หากได้มี
กิจกรรมร่วมกันจะได้ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพตัวแทนยิ่งขึ้น  จากเดิมผู้ที่มีอาชีพนี้มองเป็นเพียงอาชีพ
เสริม มิได้มองเป็นอาชีพหลักเหมือนปัจจุบันที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น ทั้งนี้ การที่ตัวแทนประกัน
ชีวิตต้องอบรมก่อนการต่ออายุใบอนุญาตจึงเป็นความจ าเป็นที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
ได้ (สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้จากเว็บไซต์สมาคมคือ www.thaifa.org) 
 
2. จ านวนบริษทัประกนัภัย รายช่ือบริษทัประกนัชีวติและสัดส่วนเบีย้ประกนัภัย 
 ตามข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีจ านวนบริษัททั้งสิ้น 85 บริษัท 
โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทย 51 บริษัท  บริษัทประกันวินาศภัยสาขาบริษัท
ต่างประเทศ 5 บริษัท บริษัทประกันสุขภาพ 4 บริษัท บริษัทประกันต่อ (วินาศภัย) 1 บริษัท บริษัทประกันชีวิตที่      
จดทะเบียนในประเทศไทย 22 บริษัท บริษัทประกันชีวิตสาขาบริษัทต่างประเทศ 1 บริษัท และบริษัทประกันภัยต่อ 
(ชีวิต) 1 บริษัท ดังจะเห็นได้จากสถิติต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบความรู้ในอาชีพต่อไป 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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ต่างประเทศ
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มีพัฒนาการต่อเนื่องมาตลอด มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ตัวแทนประกันชีวิตได้มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสากล ได้รับความร่วมมือจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA หรือ APLIC ในอดีต) ที่ได้
พัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินขึ้นมาใหม่  ชื่อ FChFP( Fellow Chartered Financial Practitioner) ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่สมบูรณ์และเหมาะกับตัวแทนประกันชีวิต สมาคมจึงน าเข้าหลักสูตร FChFP จัดอบรมให้กับผู้สนใจ ซึ่ง
เนื้อหาต าราได้น าเข้าจากประเทศสิงคโปร์ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้สอน 
แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา วิชาละ 30 ชั่วโมง จึงท าให้สมาคมมั่นใจว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บเก่ียวและท าความเข้าใจเนื้อหา
ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้เร่ิมเปิดอบรมครั้งแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีการเปิดสอนในอีกหลายรุ่นถัดมา 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมและองค์กรภายนอกเกิดขึ้นหลายโครงการ ปัจจุบันสมาคมมี
สมาชิกมากถึง 12,000 คน การเป็นสมาชิกสมาคมนั้นมีข้อดีคือ การได้รับทราบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หากได้มี
กิจกรรมร่วมกันจะได้ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพตัวแทนยิ่งขึ้น  จากเดิมผู้ที่มีอาชีพนี้มองเป็นเพียงอาชีพ
เสริม มิได้มองเป็นอาชีพหลักเหมือนปัจจุบันที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น ทั้งนี้ การที่ตัวแทนประกัน
ชีวิตต้องอบรมก่อนการต่ออายุใบอนุญาตจึงเป็นความจ าเป็นที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
ได้ (สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้จากเว็บไซต์สมาคมคือ www.thaifa.org) 
 
2. จ านวนบริษทัประกนัภัย รายช่ือบริษทัประกนัชีวติและสัดส่วนเบีย้ประกนัภัย 
 ตามข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีจ านวนบริษัททั้งสิ้น 85 บริษัท 
โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทย 51 บริษัท  บริษัทประกันวินาศภัยสาขาบริษัท
ต่างประเทศ 5 บริษัท บริษัทประกันสุขภาพ 4 บริษัท บริษัทประกันต่อ (วินาศภัย) 1 บริษัท บริษัทประกันชีวิตที่      
จดทะเบียนในประเทศไทย 22 บริษัท บริษัทประกันชีวิตสาขาบริษัทต่างประเทศ 1 บริษัท และบริษัทประกันภัยต่อ 
(ชีวิต) 1 บริษัท ดังจะเห็นได้จากสถิติต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบความรู้ในอาชีพต่อไป 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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ประกันชีวิตในประเทศไทย มีท้ังสิ้น

24 บรษิทั เป็นบรษัิท
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ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 
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ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
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ตารางที ่1.2 รายช่ือบริษัทประกนัชีวติในประเทศไทย 
 
ล าดบั ช่ือย่อ ช่ือเต็ม 

1   ACE ACE Life Assurance Public Co., Ltd. บริษัทเอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ ากัด (มหาชน) 
2   AIA AIA Co., Ltd. บริษัทเอไอเอ จ ากัด 
3   ALife Advance Life Assurance Public Co., Ltd. บริษัทแอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
4   AZAY Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
5   BLA Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
6   BUILife BUI Life Insurance Public Co.,Ltd. บริษัทบางกอกสหประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
7   DLA Dhipaya Life Assurance Public Co., Ltd. บริษัททิพยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
8   FWD FWD Life Insurance Public Co., Ltd. บริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
9   GT Generali Life Assurance (Thailand) Public Co., Ltd. บริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
10   KTAL Krungthai AXA Life Insurance Public Co., Ltd. บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
11   MIT Manulife Insurance (Thailand) Public Co., Ltd. บริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
12   MTL Muang Thai Life Assurance Public Co., Ltd. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
13   OLIC Ocean Life Insurance Public Co., Ltd. บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
14   PLA Phillip Life Assurance Co.,Ltd บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต จ ากัด(มหาชน) 
15   PLT Prudential Life Assurance (Thailand) Public Co., Ltd. บริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
16   SAHA Union Life Insurance Public Co., Ltd. บริษัทสหประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
17   SCBLife SCB Life Assurance Public Co., Ltd. บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
18   SCI Life Siam City Life Assurance Public Co., Ltd. บริษัทประกันชีวิตนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) 
19   SELIC Southeast Life Insurance Public Co., Ltd. บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
20   TCLife Thai Cardif Life Assurance Public Co.,Ltd. บริษัทไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
21   TLA Thanachart Life Assurance Public Co.,Ltd. บริษัทธนชาตประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
22   TLI Thai Life Insurance Public Co.,Ltd. บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
23   TMLTH Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd. บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
24   TSLI Thai Samsung Life Insurance Public Co., Ltd. บริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
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1-8 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.3  สัดส่วนเบี้ยประกันภัย การจัดท ารายงานสถิติข้อมูลที่แต่ละบริษัทต้องน าส่งให้กับส านักงาน คปภ. มี
รายการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ ณ ปี 2557 แยกเป็นเบี้ยประกันภัยแบบพื้นฐาน ประเภทสามัญ ประเภท
อุตสาหกรรม ประเภทกลุ่ม และเบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียว หรือ Single Premium และเบี้ยประกันภัยปีต่อไป โดย
จัดเรียงล าดับสัดส่วนทางการตลาดของบริษัทประกันชีวิตจากมากไปหาน้อย ดังแสดงในตารางที่ 1.3 ซึ่งบริษัทประกัน
ชีวิตล าดับที่ 1 ได้แก่ บริษัทเอไอเอ จ ากัด ล าดับที่ 2 คือ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และล าดับที่ 3 
คือ บริษัทไทยประกันชีวิต (จ ากัด) มหาชน เป็นต้น  
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มีพัฒนาการต่อเนื่องมาตลอด มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ตัวแทนประกันชีวิตได้มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสากล ได้รับความร่วมมือจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA หรือ APLIC ในอดีต) ที่ได้
พัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินขึ้นมาใหม่  ชื่อ FChFP( Fellow Chartered Financial Practitioner) ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่สมบูรณ์และเหมาะกับตัวแทนประกันชีวิต สมาคมจึงน าเข้าหลักสูตร FChFP จัดอบรมให้กับผู้สนใจ ซึ่ง
เนื้อหาต าราได้น าเข้าจากประเทศสิงคโปร์ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้สอน 
แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา วิชาละ 30 ชั่วโมง จึงท าให้สมาคมมั่นใจว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บเก่ียวและท าความเข้าใจเนื้อหา
ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้เร่ิมเปิดอบรมครั้งแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีการเปิดสอนในอีกหลายรุ่นถัดมา 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมและองค์กรภายนอกเกิดขึ้นหลายโครงการ ปัจจุบันสมาคมมี
สมาชิกมากถึง 12,000 คน การเป็นสมาชิกสมาคมนั้นมีข้อดีคือ การได้รับทราบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หากได้มี
กิจกรรมร่วมกันจะได้ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพตัวแทนยิ่งขึ้น  จากเดิมผู้ที่มีอาชีพนี้มองเป็นเพียงอาชีพ
เสริม มิได้มองเป็นอาชีพหลักเหมือนปัจจุบันที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น ทั้งนี้ การที่ตัวแทนประกัน
ชีวิตต้องอบรมก่อนการต่ออายุใบอนุญาตจึงเป็นความจ าเป็นที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
ได้ (สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้จากเว็บไซต์สมาคมคือ www.thaifa.org) 
 
2. จ านวนบริษทัประกนัภัย รายช่ือบริษทัประกนัชีวติและสัดส่วนเบีย้ประกนัภัย 
 ตามข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีจ านวนบริษัททั้งสิ้น 85 บริษัท 
โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทย 51 บริษัท  บริษัทประกันวินาศภัยสาขาบริษัท
ต่างประเทศ 5 บริษัท บริษัทประกันสุขภาพ 4 บริษัท บริษัทประกันต่อ (วินาศภัย) 1 บริษัท บริษัทประกันชีวิตที่      
จดทะเบียนในประเทศไทย 22 บริษัท บริษัทประกันชีวิตสาขาบริษัทต่างประเทศ 1 บริษัท และบริษัทประกันภัยต่อ 
(ชีวิต) 1 บริษัท ดังจะเห็นได้จากสถิติต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบความรู้ในอาชีพต่อไป 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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1-8 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.3  สัดส่วนเบี้ยประกันภัย การจัดท ารายงานสถิติข้อมูลที่แต่ละบริษัทต้องน าส่งให้กับส านักงาน คปภ. มี
รายการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ ณ ปี 2557 แยกเป็นเบี้ยประกันภัยแบบพื้นฐาน ประเภทสามัญ ประเภท
อุตสาหกรรม ประเภทกลุ่ม และเบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียว หรือ Single Premium และเบี้ยประกันภัยปีต่อไป โดย
จัดเรียงล าดับสัดส่วนทางการตลาดของบริษัทประกันชีวิตจากมากไปหาน้อย ดังแสดงในตารางที่ 1.3 ซึ่งบริษัทประกัน
ชีวิตล าดับที่ 1 ได้แก่ บริษัทเอไอเอ จ ากัด ล าดับที่ 2 คือ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และล าดับที่ 3 
คือ บริษัทไทยประกันชีวิต (จ ากัด) มหาชน เป็นต้น  
  
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 
1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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มีพัฒนาการต่อเนื่องมาตลอด มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ตัวแทนประกันชีวิตได้มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสากล ได้รับความร่วมมือจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA หรือ APLIC ในอดีต) ที่ได้
พัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินขึ้นมาใหม่  ชื่อ FChFP( Fellow Chartered Financial Practitioner) ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่สมบูรณ์และเหมาะกับตัวแทนประกันชีวิต สมาคมจึงน าเข้าหลักสูตร FChFP จัดอบรมให้กับผู้สนใจ ซึ่ง
เนื้อหาต าราได้น าเข้าจากประเทศสิงคโปร์ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้สอน 
แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา วิชาละ 30 ชั่วโมง จึงท าให้สมาคมมั่นใจว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บเก่ียวและท าความเข้าใจเนื้อหา
ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้เร่ิมเปิดอบรมครั้งแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีการเปิดสอนในอีกหลายรุ่นถัดมา 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมและองค์กรภายนอกเกิดขึ้นหลายโครงการ ปัจจุบันสมาคมมี
สมาชิกมากถึง 12,000 คน การเป็นสมาชิกสมาคมนั้นมีข้อดีคือ การได้รับทราบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หากได้มี
กิจกรรมร่วมกันจะได้ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพตัวแทนยิ่งขึ้น  จากเดิมผู้ที่มีอาชีพนี้มองเป็นเพียงอาชีพ
เสริม มิได้มองเป็นอาชีพหลักเหมือนปัจจุบันที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น ทั้งนี้ การที่ตัวแทนประกัน
ชีวิตต้องอบรมก่อนการต่ออายุใบอนุญาตจึงเป็นความจ าเป็นที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
ได้ (สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้จากเว็บไซต์สมาคมคือ www.thaifa.org) 
 
2. จ านวนบริษทัประกนัภัย รายช่ือบริษทัประกนัชีวติและสัดส่วนเบีย้ประกนัภัย 
 ตามข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีจ านวนบริษัททั้งสิ้น 85 บริษัท 
โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทย 51 บริษัท  บริษัทประกันวินาศภัยสาขาบริษัท
ต่างประเทศ 5 บริษัท บริษัทประกันสุขภาพ 4 บริษัท บริษัทประกันต่อ (วินาศภัย) 1 บริษัท บริษัทประกันชีวิตที่      
จดทะเบียนในประเทศไทย 22 บริษัท บริษัทประกันชีวิตสาขาบริษัทต่างประเทศ 1 บริษัท และบริษัทประกันภัยต่อ 
(ชีวิต) 1 บริษัท ดังจะเห็นได้จากสถิติต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบความรู้ในอาชีพต่อไป 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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3. ข้อมูลเศรษฐกจิและข้อมูลธุรกจิประกนัชีวติในปัจจุบัน  
  ข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจประกันชีวิตไทย (Thailand Key Economic Indicators and Thai Life Industry) 
ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นข้อมูลทางสถิติที่ส าคัญที่เห็นพัฒนาการการเติบโตที่ดีขึ้นเป็นล าดับ ดังจะเห็นได้จาก
สถิติต่าง ๆ ดังนี้  
 3.1 สถิติเศรษฐกิจและสถิติธุรกิจประกันชีวิต ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2553 – 2557 มีจ านวน
ประชากรเพิ่มขึ้น แม้ในบางปีอาจจะมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ หรือด้านอ่ืน ๆ มากระทบต่อรายได้ของประชากร จะ
เห็นได้ว่าสัดส่วนของจ านวนกรมธรรม์ประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ในปี 2557 สูงขึ้น จากตารางที่ 1.4 ที่แสดงสถิติเศรษฐกิจและสถิติธุรกิจประกันชีวิตนี้จะ
ปรากฏข้อมูลตามล าดับและอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

                                                                 
                                                                 สถานการณ์ธุรกจิประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต      1-5  

มีพัฒนาการต่อเนื่องมาตลอด มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ตัวแทนประกันชีวิตได้มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสากล ได้รับความร่วมมือจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA หรือ APLIC ในอดีต) ที่ได้
พัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินขึ้นมาใหม่  ชื่อ FChFP( Fellow Chartered Financial Practitioner) ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่สมบูรณ์และเหมาะกับตัวแทนประกันชีวิต สมาคมจึงน าเข้าหลักสูตร FChFP จัดอบรมให้กับผู้สนใจ ซึ่ง
เนื้อหาต าราได้น าเข้าจากประเทศสิงคโปร์ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้สอน 
แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา วิชาละ 30 ชั่วโมง จึงท าให้สมาคมมั่นใจว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บเก่ียวและท าความเข้าใจเนื้อหา
ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้เร่ิมเปิดอบรมครั้งแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีการเปิดสอนในอีกหลายรุ่นถัดมา 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมและองค์กรภายนอกเกิดขึ้นหลายโครงการ ปัจจุบันสมาคมมี
สมาชิกมากถึง 12,000 คน การเป็นสมาชิกสมาคมนั้นมีข้อดีคือ การได้รับทราบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หากได้มี
กิจกรรมร่วมกันจะได้ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพตัวแทนยิ่งขึ้น  จากเดิมผู้ที่มีอาชีพนี้มองเป็นเพียงอาชีพ
เสริม มิได้มองเป็นอาชีพหลักเหมือนปัจจุบันที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น ทั้งนี้ การที่ตัวแทนประกัน
ชีวิตต้องอบรมก่อนการต่ออายุใบอนุญาตจึงเป็นความจ าเป็นที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
ได้ (สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้จากเว็บไซต์สมาคมคือ www.thaifa.org) 
 
2. จ านวนบริษทัประกนัภัย รายช่ือบริษทัประกนัชีวติและสัดส่วนเบีย้ประกนัภัย 
 ตามข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีจ านวนบริษัททั้งสิ้น 85 บริษัท 
โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทย 51 บริษัท  บริษัทประกันวินาศภัยสาขาบริษัท
ต่างประเทศ 5 บริษัท บริษัทประกันสุขภาพ 4 บริษัท บริษัทประกันต่อ (วินาศภัย) 1 บริษัท บริษัทประกันชีวิตที่      
จดทะเบียนในประเทศไทย 22 บริษัท บริษัทประกันชีวิตสาขาบริษัทต่างประเทศ 1 บริษัท และบริษัทประกันภัยต่อ 
(ชีวิต) 1 บริษัท ดังจะเห็นได้จากสถิติต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบความรู้ในอาชีพต่อไป 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3. ข้อมูลเศรษฐกจิและข้อมูลธุรกจิประกนัชีวติในปัจจุบัน  
  ข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจประกันชีวิตไทย (Thailand Key Economic Indicators and Thai Life Industry) 
ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นข้อมูลทางสถิติที่ส าคัญที่เห็นพัฒนาการการเติบโตที่ดีขึ้นเป็นล าดับ ดังจะเห็นได้จาก
สถิติต่าง ๆ ดังนี้  
 3.1 สถิติเศรษฐกิจและสถิติธุรกิจประกันชีวิต ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2553 – 2557 มีจ านวน
ประชากรเพิ่มขึ้น แม้ในบางปีอาจจะมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ หรือด้านอ่ืน ๆ มากระทบต่อรายได้ของประชากร จะ
เห็นได้ว่าสัดส่วนของจ านวนกรมธรรม์ประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ในปี 2557 สูงขึ้น จากตารางที่ 1.4 ที่แสดงสถิติเศรษฐกิจและสถิติธุรกิจประกันชีวิตนี้จะ
ปรากฏข้อมูลตามล าดับและอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
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ตารางที ่1.4 สถิตเิศรษฐกจิและสถิตธุิรกจิประกนัชีวติ (Thailand Key Economic Indicators and Thai Life Industry 
 

 
หมายเหตุ: 1. จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย และจ านวนเงินเอาประกันภัย เป็นของจ านวนกรมธรรม์ทีม่ีผลบังคับท้ังหมด  
             2. ประมาณการผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปัจจุบัน ปี 2557-2558    
              3. ประมาณการเบี้ยประกันภัยรับปี 2558 โดยผันแปรตามอัตราความคงอยู่ 
              4. ประมาณการเงินส ารองประกันภัย สินทรัพย์ลงทุน สินทรัพย์ประเมิน เงินกองทุนประเมินในปี 2558 
 
ที่มา: สมาคมประกันชวีิตไทย    
 

ปี (พ.ศ.) 
 

ปี (ค.ศ. ) / year 

2553 
 

2010 

2554 
 

2011 

2555 
 

2012 

2556 
 

2013 

2557 
 

2014 

2558 
 

2015 
Proj. 

สถติิเศรษฐกิจ  
 ประชากร (ล้านคน)  
 Population (Million) 

 

% ขยายตัว (%Change) 

 
63.9 

 
64.1 

 
64.5 

 
64.8 

 
65.1 

 
65.4 

0.01 0.3 0.61 0.52 0.52 0.39 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคา 
ปัจจุบัน (GDP) (พันล้านบาท)  
GDP at current price (Billion Baht) 

 
% ขยายตัว (%Change) 

 
10,802.4 

 

 
11,300.5 

 
12,354.7 

 

 
12,910 

 

 
13,149 

 

 
13,609 

 
11.9 4.6 9.3 4.5 1.8 3.5 

สถติิธุรกจิประกนัชีวิต 
จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย : ประชากร (%) 
 No. of Policies : Population (%) 
 
จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย+PA : ประชากร (%) 
 No. of Policies+PA : Population (%) 
 
จ านวนเงินเอาประกันภัย : ประชากร (บาท)  

      Sum Insured : Population (Baht) 

 
 

25.51 

 
 

27.26 

 
 

29.28 

 
 

31.1 

 
 

30.2 

 
  

32 
 

28.25 
 

30.22 
 

32.39 
 

34.6 
 

35 
 

37 
 

 
106,304 

 

 
114,596 

 

 
138,034 

 

 
152,082 

 

 
193,231 

 

 
226,781 

     เบี้ยประกันภัย : ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
     ภายในประเทศ (GDP)(%)  
     Premium Income : GDP at current price (%) 

 
2.74 

 
2.91 

 
3.16 

 
3.4 

 
3.8 

 
4.0 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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 3.2  ข้อมูลธุรกิจประกันชีวิตไทย ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – พ.ศ.2557 บางปีอาจจะมีปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจหรือด้านอ่ืน ๆ มากระทบต่อรายได้ของประชากร ดังนั้นเพื่อให้ชัดเจนขึ้นจึงได้แสดงข้อมูลธุรกิจ
ประกันชีวิตเป็นตารางใหม่ดังตารางที่ 1.5 

ตารางที ่1.5 ข้อมูลธุรกจิประกนัชีวติไทย (Thai Life Insurance Industry) 

 
ที่มา: สมาคมประกันชวีิตไทย 
 
 
 
 
 

ปี (พ.ศ.) 
ปี (ค.ศ.) / Year 

2553 
2010 

2554 
2011 

2555 
2012 

2556 
2013 

2557 
2014 

2558 
2015 
Proj. 

จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย (ล้านกรมธรรม์)  
No. of Policies (Mill.) 

% ขยายตวั (% Change) 

 

16.3 
 

17.5 
 

18.9 
 

20.1 
 

20 
 

21 
7.1 7.2 8.1 6.7 - 2 5 

จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย+PA (ล้านกรมธรรม์) 
 No. of Policies + PA (Mill.) 

% ขยายตวั (% Change) 

 

18.0 
 

19.4 
 

20.9 
 

22.4 
 

23 
 

24 
6.1 7.3 7.8 7.3 2 6 

จ านวนเงินเอาประกันภยั (พันลา้นบาท) 
Sum Insured (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 

 

6,790.7 
 

7,341.5 
 

8,897.3 
 

9,853.4 
 

12,584 
 

14,826 
23.4 8.1 21.2 10.7 28 18 

เบี้ยประกันภัยรับ (พันล้านบาท) 
Premium Income (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 

 

296.2 
 

328.9 
 

390.5 
 

441.4 
 

503.9 
 

539 
14.6 11.1 18.7 13.0 13.7 7 

เงินส ารองประกันภัยตามราคาประเมิน (พันล้านบาท) 
Life Policy Reserves (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 

 

974.3 
 

1,064.4 
 

1,178.5 
 

1,311.3 
 

1,569 
 

2,090 
15.6 9.2 10.7 11.3 20 14 

เงินกองทุนตามราคาประเมิน (พันล้านบาท) 
Capital Funds (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 

 

178.6 
 

327.7 
 

416.6 
 

449.4 
 

558 
 

550 
35.4 83.5 27.1 8 24 (1) 

สินทรัพย์ลงทุน (พันล้านบาท) 
Investment Assets (Billion Baht) 

 % ขยายตัว (% Change) 

 

95.2 
 

95.1 
 

95.0 
 

94.0 
 

90.0 
 

94.6 
18.9 19.6 15.1 9.8 20 17 

สินทรัพย์ตามราคาประเมิน (พันล้านบาท) 
 Assets (Billion Baht) 

 % ขยายตัว (%Change) 

 

1,242.6 
 

1,487.8 
 

1,714.8 
 

1,903 
 

2,275 
 

2,658 
18.6 19.7 15.3 11.0 20 17 
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มีพัฒนาการต่อเนื่องมาตลอด มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ตัวแทนประกันชีวิตได้มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสากล ได้รับความร่วมมือจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA หรือ APLIC ในอดีต) ที่ได้
พัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินขึ้นมาใหม่  ชื่อ FChFP( Fellow Chartered Financial Practitioner) ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่สมบูรณ์และเหมาะกับตัวแทนประกันชีวิต สมาคมจึงน าเข้าหลักสูตร FChFP จัดอบรมให้กับผู้สนใจ ซึ่ง
เนื้อหาต าราได้น าเข้าจากประเทศสิงคโปร์ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้สอน 
แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา วิชาละ 30 ชั่วโมง จึงท าให้สมาคมมั่นใจว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บเก่ียวและท าความเข้าใจเนื้อหา
ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้เร่ิมเปิดอบรมครั้งแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีการเปิดสอนในอีกหลายรุ่นถัดมา 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมและองค์กรภายนอกเกิดขึ้นหลายโครงการ ปัจจุบันสมาคมมี
สมาชิกมากถึง 12,000 คน การเป็นสมาชิกสมาคมนั้นมีข้อดีคือ การได้รับทราบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หากได้มี
กิจกรรมร่วมกันจะได้ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพตัวแทนยิ่งขึ้น  จากเดิมผู้ที่มีอาชีพนี้มองเป็นเพียงอาชีพ
เสริม มิได้มองเป็นอาชีพหลักเหมือนปัจจุบันที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น ทั้งนี้ การที่ตัวแทนประกัน
ชีวิตต้องอบรมก่อนการต่ออายุใบอนุญาตจึงเป็นความจ าเป็นที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
ได้ (สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้จากเว็บไซต์สมาคมคือ www.thaifa.org) 
 
2. จ านวนบริษทัประกนัภัย รายช่ือบริษทัประกนัชีวติและสัดส่วนเบีย้ประกนัภัย 
 ตามข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีจ านวนบริษัททั้งสิ้น 85 บริษัท 
โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทย 51 บริษัท  บริษัทประกันวินาศภัยสาขาบริษัท
ต่างประเทศ 5 บริษัท บริษัทประกันสุขภาพ 4 บริษัท บริษัทประกันต่อ (วินาศภัย) 1 บริษัท บริษัทประกันชีวิตที่      
จดทะเบียนในประเทศไทย 22 บริษัท บริษัทประกันชีวิตสาขาบริษัทต่างประเทศ 1 บริษัท และบริษัทประกันภัยต่อ 
(ชีวิต) 1 บริษัท ดังจะเห็นได้จากสถิติต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบความรู้ในอาชีพต่อไป 
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 3.2  ข้อมูลธุรกิจประกันชีวิตไทย ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – พ.ศ.2557 บางปีอาจจะมีปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจหรือด้านอ่ืน ๆ มากระทบต่อรายได้ของประชากร ดังนั้นเพื่อให้ชัดเจนขึ้นจึงได้แสดงข้อมูลธุรกิจ
ประกันชีวิตเป็นตารางใหม่ดังตารางที่ 1.5 

ตารางที ่1.5 ข้อมูลธุรกจิประกนัชีวติไทย (Thai Life Insurance Industry) 

 
ที่มา: สมาคมประกันชวีิตไทย 
 
 
 
 
 

ปี (พ.ศ.) 
ปี (ค.ศ.) / Year 

2553 
2010 

2554 
2011 

2555 
2012 

2556 
2013 

2557 
2014 

2558 
2015 
Proj. 

จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย (ล้านกรมธรรม์)  
No. of Policies (Mill.) 

% ขยายตวั (% Change) 

 

16.3 
 

17.5 
 

18.9 
 

20.1 
 

20 
 

21 
7.1 7.2 8.1 6.7 - 2 5 

จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย+PA (ล้านกรมธรรม์) 
 No. of Policies + PA (Mill.) 

% ขยายตวั (% Change) 

 

18.0 
 

19.4 
 

20.9 
 

22.4 
 

23 
 

24 
6.1 7.3 7.8 7.3 2 6 

จ านวนเงินเอาประกันภยั (พันลา้นบาท) 
Sum Insured (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 

 

6,790.7 
 

7,341.5 
 

8,897.3 
 

9,853.4 
 

12,584 
 

14,826 
23.4 8.1 21.2 10.7 28 18 

เบี้ยประกันภัยรับ (พันล้านบาท) 
Premium Income (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 

 

296.2 
 

328.9 
 

390.5 
 

441.4 
 

503.9 
 

539 
14.6 11.1 18.7 13.0 13.7 7 

เงินส ารองประกันภัยตามราคาประเมิน (พันล้านบาท) 
Life Policy Reserves (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 

 

974.3 
 

1,064.4 
 

1,178.5 
 

1,311.3 
 

1,569 
 

2,090 
15.6 9.2 10.7 11.3 20 14 

เงินกองทุนตามราคาประเมิน (พันล้านบาท) 
Capital Funds (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 

 

178.6 
 

327.7 
 

416.6 
 

449.4 
 

558 
 

550 
35.4 83.5 27.1 8 24 (1) 

สินทรัพย์ลงทุน (พันล้านบาท) 
Investment Assets (Billion Baht) 

 % ขยายตัว (% Change) 

 

95.2 
 

95.1 
 

95.0 
 

94.0 
 

90.0 
 

94.6 
18.9 19.6 15.1 9.8 20 17 

สินทรัพย์ตามราคาประเมิน (พันล้านบาท) 
 Assets (Billion Baht) 

 % ขยายตัว (%Change) 

 

1,242.6 
 

1,487.8 
 

1,714.8 
 

1,903 
 

2,275 
 

2,658 
18.6 19.7 15.3 11.0 20 17 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

 จากตารางที่ 1.5 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) จ ำนวนกรมธรรม์ประกันภัย แสดงจ านวนผู้ถือกรมธรรม์ในปี 2557 มีสูงถึง 20 ล้านกรมธรรม์ ซึ่งเมื่อ

รวมจ านวนกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคล (PA) มีสูงถึง 23 ล้านกรมธรรม์ จากสถิติจะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา 
มีจ านวนกรมธรรม์เพิ่มข้ึนเป็นล าดับ 

 2) จ ำนวนเงินเอำประกันภัย ในปี 2557 มีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 28 คิดเป็นมูลค่าจ านวนเงิน 12,584 
พันล้านบาท 

 3) จ ำนวนเบีย้ประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิตไทยมีผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2557 
ด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวม 503.9 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 13.75 (2556: 13.06%) เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

 4) เงินส ำรองประกันภัย หมายถึงหนี้สินหรือพันธะผูกพันที่บริษัทประกันชีวิตมีต่อผู้ถือกรมธรรม์  ในปี 
2557 มีจ านวน 1,569 ล้านบาท  

 5) เงินกองทุน แสดงตามราคาประเมิน ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและ
หนี้สินของบริษัท  

 6) สินทรัพย์รวม แสดงตามราคาประเมิน 
 3.3 เบี้ยประกันภัยรับ เบี้ยประกันภัยรับรวมตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา คือ ปี 2552-2557 มีอัตรา

การขยายตัวสูงขึ้นทุกปี ซึ่งในปี 2557 เบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้นกว่า 5 แสนล้านบาท แยกเป็นเบี้ยประกันภัยรับปี
แรก 1 แสนกว่าล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 15.1 มีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์สูงถึงกว่าร้อยละ 86 ดัง
แสดงในตารางที่ 1.6  
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 
1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

1-14



 

สถานการณ์ธุรกจิประกันชวีิตในปัจจบุันและแนวโน้มในอนาคต      1-15 
 

 

ตารางที ่1.6 เบีย้ประกนัภัยรับ ปี 2552-2557 การประมาณการปี 2558 
 

ปี (พ.ศ.) 
ปี (ค.ศ.) / Year 

2552 
2009 

2553 
2010 

2554 
2011 

2555 
2012 

2556 
2013 

2557 
2014 

2558 
2015 
Proj. 

เบี้ยประกันภัยรับ (พันล้านบาท) 
Premium Income (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 

258.5 
 

16.7 

296.2 
 

14.6 

328.9 
 

11.1 

390.5 
 

18.7 

441.4 
 

13.0 

503.9 
 

13.7 

539 
 
7 

เบีย้ประกันภัยรับปแีรก (พันลา้นบาท) 
First Year Premium (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 

57.2 
 

30.8 

63.9 
 

11.6 

67.4 
 

5.5 

82.4 
 

22.3 

93.5 
 

13.5 

108 
 

15.1 

113 
 
5 

เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป (พันล้านบาท) 
Renewal Premium (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 
ความต่อเนื่อง (Persistency) 

170.5 
 

10.9 
86.30 % 

202.4 
 

18.7 
88.9 % 

230.4 
 

13.8 
86.5 % 

260.4 
 

13.0 
87.5 % 

294.9 
 

13.2 
86.0 % 

333 
 

13.1 
86 % 

368 
 

11 
83.4 % 

เบี้ยประกันภัยรับจา่ยครั้งเดียว (พันล้านบาท) 
Single Premium (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 

30.7 
 

28.0 

29.8 
 

(2.9) 

31.1 
 

4.2 

47.7 
 

53.2 

53.0 
 

11.1 

62 
 

14.6 

57 
 

-8 
 
หมายเหตุ: เบี้ยประกันภัยรับรวม เบี้ยประกันภัยรับปีแรก เบี้ยประกันภัยรับปตี่อไป และเบี้ยประกันภัยรับจ่ายครั้งเดียว 

ก่อนหักประกันภัยต่อ ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลธุรกิจเพิม่เตมิได้จากเว็บไซตส์ านักงาน คปภ. (www.oic.or.th)        
หรือจากสมาคมประกันชีวิตไทย (www.tlaa.org)  

 
 3.4  สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ของธุรกิจประกันชีวิต ส าหรับการลงทุนในปี 2552 – 2557 นั้น 
สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ของธุรกิจประกันชีวิตในปี 2557 เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     
สูงกว่า 1.3 ล้านล้านบาท รองลงมาได้แก่ การลงทุนในหลักทรัพย์ของเอกชน หลักทรัพย์ต่างประเทศ การให้กู้ยืมและ
เงินลงทุนอ่ืน ๆ เงินฝากสถาบันการเงินประเภทมีดอกเบี้ย ตามล าดับ และมีอัตราส่วนการลงทุนต่อสินทรัพย์         
ร้อยละ 94 ดังแสดงในตารางที่ 1.7 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

www.oic.or.th)

หรือ

                                                                 
                                                                 สถานการณ์ธุรกจิประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต      1-5  

มีพัฒนาการต่อเนื่องมาตลอด มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ตัวแทนประกันชีวิตได้มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสากล ได้รับความร่วมมือจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA หรือ APLIC ในอดีต) ที่ได้
พัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินขึ้นมาใหม่  ชื่อ FChFP( Fellow Chartered Financial Practitioner) ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่สมบูรณ์และเหมาะกับตัวแทนประกันชีวิต สมาคมจึงน าเข้าหลักสูตร FChFP จัดอบรมให้กับผู้สนใจ ซึ่ง
เนื้อหาต าราได้น าเข้าจากประเทศสิงคโปร์ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้สอน 
แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา วิชาละ 30 ชั่วโมง จึงท าให้สมาคมมั่นใจว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บเก่ียวและท าความเข้าใจเนื้อหา
ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้เร่ิมเปิดอบรมครั้งแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีการเปิดสอนในอีกหลายรุ่นถัดมา 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมและองค์กรภายนอกเกิดขึ้นหลายโครงการ ปัจจุบันสมาคมมี
สมาชิกมากถึง 12,000 คน การเป็นสมาชิกสมาคมนั้นมีข้อดีคือ การได้รับทราบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หากได้มี
กิจกรรมร่วมกันจะได้ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพตัวแทนยิ่งขึ้น  จากเดิมผู้ที่มีอาชีพนี้มองเป็นเพียงอาชีพ
เสริม มิได้มองเป็นอาชีพหลักเหมือนปัจจุบันที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น ทั้งนี้ การที่ตัวแทนประกัน
ชีวิตต้องอบรมก่อนการต่ออายุใบอนุญาตจึงเป็นความจ าเป็นที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
ได้ (สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้จากเว็บไซต์สมาคมคือ www.thaifa.org) 
 
2. จ านวนบริษทัประกนัภัย รายช่ือบริษทัประกนัชีวติและสัดส่วนเบีย้ประกนัภัย 
 ตามข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีจ านวนบริษัททั้งสิ้น 85 บริษัท 
โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทย 51 บริษัท  บริษัทประกันวินาศภัยสาขาบริษัท
ต่างประเทศ 5 บริษัท บริษัทประกันสุขภาพ 4 บริษัท บริษัทประกันต่อ (วินาศภัย) 1 บริษัท บริษัทประกันชีวิตที่      
จดทะเบียนในประเทศไทย 22 บริษัท บริษัทประกันชีวิตสาขาบริษัทต่างประเทศ 1 บริษัท และบริษัทประกันภัยต่อ 
(ชีวิต) 1 บริษัท ดังจะเห็นได้จากสถิติต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบความรู้ในอาชีพต่อไป 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที ่1.6 เบีย้ประกนัภัยรับ ปี 2552-2557 การประมาณการปี 2558 
 

ปี (พ.ศ.) 
ปี (ค.ศ.) / Year 

2552 
2009 

2553 
2010 

2554 
2011 

2555 
2012 

2556 
2013 

2557 
2014 

2558 
2015 
Proj. 

เบี้ยประกันภัยรับ (พันล้านบาท) 
Premium Income (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 

258.5 
 

16.7 

296.2 
 

14.6 

328.9 
 

11.1 

390.5 
 

18.7 

441.4 
 

13.0 

503.9 
 

13.7 

539 
 
7 

เบีย้ประกันภัยรับปแีรก (พันลา้นบาท) 
First Year Premium (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 

57.2 
 

30.8 

63.9 
 

11.6 

67.4 
 

5.5 

82.4 
 

22.3 

93.5 
 

13.5 

108 
 

15.1 

113 
 
5 

เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป (พันล้านบาท) 
Renewal Premium (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 
ความต่อเนื่อง (Persistency) 

170.5 
 

10.9 
86.30 % 

202.4 
 

18.7 
88.9 % 

230.4 
 

13.8 
86.5 % 

260.4 
 

13.0 
87.5 % 

294.9 
 

13.2 
86.0 % 

333 
 

13.1 
86 % 

368 
 

11 
83.4 % 

เบี้ยประกันภัยรับจา่ยครั้งเดียว (พันล้านบาท) 
Single Premium (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 

30.7 
 

28.0 

29.8 
 

(2.9) 

31.1 
 

4.2 

47.7 
 

53.2 

53.0 
 

11.1 

62 
 

14.6 

57 
 

-8 
 
หมายเหตุ: เบี้ยประกันภัยรับรวม เบี้ยประกันภัยรับปีแรก เบี้ยประกันภัยรับปตี่อไป และเบี้ยประกันภัยรับจ่ายครั้งเดียว 

ก่อนหักประกันภัยต่อ ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลธุรกิจเพิม่เตมิได้จากเว็บไซตส์ านักงาน คปภ. (www.oic.or.th)        
หรือจากสมาคมประกันชีวิตไทย (www.tlaa.org)  

 
 3.4  สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ของธุรกิจประกันชีวิต ส าหรับการลงทุนในปี 2552 – 2557 นั้น 
สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ของธุรกิจประกันชีวิตในปี 2557 เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     
สูงกว่า 1.3 ล้านล้านบาท รองลงมาได้แก่ การลงทุนในหลักทรัพย์ของเอกชน หลักทรัพย์ต่างประเทศ การให้กู้ยืมและ
เงินลงทุนอ่ืน ๆ เงินฝากสถาบันการเงินประเภทมีดอกเบี้ย ตามล าดับ และมีอัตราส่วนการลงทุนต่อสินทรัพย์         
ร้อยละ 94 ดังแสดงในตารางที่ 1.7 
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1-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

ตารางที ่1.7 สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ของธุรกจิประกนัชีวติ ปี 2552-2557 
Investment of Life Insurance Business 2009-2014 

หน่วย (Unit): ล้านบาท (Million Baht) 
 
 
 

ปี 
Year 

รวมสินทรัพย์ 
Total Assets 

หลักทรัพย์
รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 

Government 
Security 

หลักทรัพย์
เอกชน 
Private 
Security 

หลักทรัพย์
ต่างประเทศ 

(Foreige 
Security) 

เงินให้กู้ยืมและ
เงินลงทุนอื่น ๆ 
Other Loans 

& 
Investments 

เงินฝาก
สถาบัน
การเงิน 

ประเภทมี
ดอกเบี้ย 

Deposits at 
Financial 

Institutions 
with Interest 

รวมสินทรัพย์
ลงทุน 
Total 

Investment 
Assets 

อัตราการ
ลงทุนต่อ

สินทรัพย์รวม 
% to assets 

2552/2009 
 

2553/2010 
 

2554/2011 
 

2555/2012 
 

2556/2013 
 

2557/2014 

1,047,379 
 

1,242,645 
 

1,487,841 
 

1,714,837 
 

1,902,794 
 

2,274,857 

642,346 
 

757,838 
 

894,875 
 

1,043,697 
 

1,136,258 
 

1,327,465 

206,926 
 

269,850 
 

331,832 
 

365,124 
 

394,742 
 

513,570 

55,845 
 

56,343 
 

71,848 
 

92,911 
 

110,187 
 

130,356 

74,787 
 

86,603 
 

88,352 
 

91,925 
 

107,080 
 

117,801 

15,130 
 

11,215 
 

27,158 
 

35,302 
 

40,943 
 

61,727 

995,034 
 

1,181,851 
 

1,414,064 
 

1,628,959 
 

1,789,210 
 

2,150,919 

95.00 
 

95.11 
 

95.04 
 

94.99 
 

94.03 
 

94.55 

 
หมายเหต:ุ ไม่รวมข้อมูลจากบริษัทไทยรีประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
ที่มา: รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทย 2552-2557 และ www.oic.or.th  
 

 3.5  สัดส่วนของเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและเบี้ยประกันภัยต่อคน ตามข้อมูลใน
เดือนมิถุนายน 2558 ประเทศไทยมีประชากร 65.1 ล้านคน จ านวนเงินเอาประกันภัย (ยกเว้น พี.เอ. ตามสถิติของ 
คปภ. เท่ากับ 11.57 ล้านล้านบาท มีจ านวนกรมธรรม์ 21.53 ล้านกรมธรรม์ (ไม่รวม พี.เอ.ซึ่งมี 1.96 ล้านกรมธรรม์ มี
จ านวนเงินเอาประกันภัย รวม 1.33 ล้านล้านบาท) ปี 2557 เบี้ยประกันภัยรับรวมในอุตสาหกรรมประกันชีวิต เท่ากับ 
191,000 ล้านบาท ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เท่ากับ 13.14 ล้านล้าน
บาท (ตัวเลขตามราคาปัจจุบัน) นั่นหมายความว่า Life Insurance Penetration ของไทย เท่ากับ 3.73% ในประเทศ
ไทยเรามีบริษัทประกันชีวิต 24 บริษัท ตัวเลขนี้ได้รวมบริษัทรับประกันชีวิตต่อแล้ว มีตัวแทนประกันชีวิต 273.670 คน 
มีนายหน้า 85,053 คน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายในการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบ จึงอธิบายความหมายเป็น
ดังนี้ 
  1)  Life Insurance Penetration เป็นอัตราส่วนของเบี้ยประกันชีวิตรวมต่อผลผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ หรือ GDP ดัชนีนี้ใช้วัดระดับพัฒนาการของการท าประกันชีวิตในประเทศนั้น ๆ ว่ามีมากเพียงไรต่อรายได้ของ
ประชากร หมายความว่าหากคนเราเจียดรายได้มาท าประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 10% ของรายได้ในแต่ละปี GDP คือ
มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้นในประเทศนั้น ๆ ใน 1 ปี เพียงแต่ไม่ใช่รายได้ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของ 
ทุก ๆ คนรวมกัน ดังนั้นเมื่อเอาเบี้ยประกันภัยที่ทุกคนในประเทศจ่ายปีที่ผ่านมา หารด้วยรายได้รวมของประเทศ จึง
เป็นค่าเฉลี่ยว่าปีที่แล้ว คนในประเทศมีค่าใช้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ซึ่งตามทฤษฎีที่เราท่องกัน
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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คือ 10% ของรายได้ ประเทศที่มี Life Insurance Penetration ถึง 10% ได้แก่ ไต้หวัน อังกฤษ ฮ่องกง เกาหลีใต้
และญี่ปุ่น ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ยังมีไม่ถึง 10% ส าหรับประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตประมาณ 
3.73% ซึ่งถือว่าน้อยมาก ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก ดังนั้นถ้าใช้ค าว่า Insurance Penetration จะหมายถึงอัตราส่วน
การจ่ายเบี้ยประกันชีวิตและวินาศภัยต่อรายได้เฉลี่ย ซึ่งตัวเลขที่สูงขึ้นเพราะมีเบี้ยประกันอัคคีภัย และเบี้ยประกันภัย
รถรวมอยู่ด้วย 
   2)  Life Insurance Density เป็นอัตราส่วนของเบี้ยประกันชีวิตรวมเมื่อคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐ หาร
ด้วยจ านวนประชากร ใช้วัดว่า โดยเฉลี่ยคนไทยจ่ายเบี้ยประกันชีวิตคนละกี่ดอลลาร์สหรัฐต่อปี เพื่อใช้เปรียบเทียบว่า
ในแต่ละประเทศ ประชาชนใช้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตมากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปประเทศที่ยิ่งมีอัตราส่วนทั้งสองตัวนี้สูง  
มักจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงหรือเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  โดยปี 2557 ประเทศไทยมียอดเบี้ย
ประกันชีวิต 491,000 ล้านบาท เท่ากับ 14,878 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 33 
บาท) มีประชากร 65 ล้านคน ดังนั้นโดยเฉลี่ยคนไทยจ่ายเบี้ยประกันชีวิตคนละ 228.9 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 7,533 
บาทต่อปี ก็ยังถือว่าต่ ามาก ขณะที่มาเลเซียมี Life Insurance Density สูงกว่าไทย 1 เท่า และสิงคโปร์มากกว่าไทย 
10 เท่า ดังนั้นธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยยงัสามารถขยายตัวได้อีกมาก สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์
ของ ส านักงาน คปภ. (www.oic.or.th) สมาคมประกันชีวิตไทย (www.tlaa.org) และธนาคารแห่งประเทศไทย 
(www.bot.or.th) 
 ส าหรับการเปรียบเทียบสัดส่วนของเบี้ยประกันชีวิตต่อ GDP และเบี้ยประกันภัยต่อคนของประเทศต่าง ๆ 
แสดงดังตารางที่ 1.8  
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(www.oic.or.th) (www.tlaa.org)

(www.bot.or.th)

                                                                 
                                                                 สถานการณ์ธุรกจิประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต      1-5  

มีพัฒนาการต่อเนื่องมาตลอด มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ตัวแทนประกันชีวิตได้มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสากล ได้รับความร่วมมือจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA หรือ APLIC ในอดีต) ที่ได้
พัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินขึ้นมาใหม่  ชื่อ FChFP( Fellow Chartered Financial Practitioner) ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่สมบูรณ์และเหมาะกับตัวแทนประกันชีวิต สมาคมจึงน าเข้าหลักสูตร FChFP จัดอบรมให้กับผู้สนใจ ซึ่ง
เนื้อหาต าราได้น าเข้าจากประเทศสิงคโปร์ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้สอน 
แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา วิชาละ 30 ชั่วโมง จึงท าให้สมาคมมั่นใจว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บเก่ียวและท าความเข้าใจเนื้อหา
ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้เร่ิมเปิดอบรมครั้งแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีการเปิดสอนในอีกหลายรุ่นถัดมา 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมและองค์กรภายนอกเกิดขึ้นหลายโครงการ ปัจจุบันสมาคมมี
สมาชิกมากถึง 12,000 คน การเป็นสมาชิกสมาคมนั้นมีข้อดีคือ การได้รับทราบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หากได้มี
กิจกรรมร่วมกันจะได้ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพตัวแทนยิ่งขึ้น  จากเดิมผู้ที่มีอาชีพนี้มองเป็นเพียงอาชีพ
เสริม มิได้มองเป็นอาชีพหลักเหมือนปัจจุบันที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น ทั้งนี้ การที่ตัวแทนประกัน
ชีวิตต้องอบรมก่อนการต่ออายุใบอนุญาตจึงเป็นความจ าเป็นที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
ได้ (สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้จากเว็บไซต์สมาคมคือ www.thaifa.org) 
 
2. จ านวนบริษทัประกนัภัย รายช่ือบริษทัประกนัชีวติและสัดส่วนเบีย้ประกนัภัย 
 ตามข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีจ านวนบริษัททั้งสิ้น 85 บริษัท 
โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทย 51 บริษัท  บริษัทประกันวินาศภัยสาขาบริษัท
ต่างประเทศ 5 บริษัท บริษัทประกันสุขภาพ 4 บริษัท บริษัทประกันต่อ (วินาศภัย) 1 บริษัท บริษัทประกันชีวิตที่      
จดทะเบียนในประเทศไทย 22 บริษัท บริษัทประกันชีวิตสาขาบริษัทต่างประเทศ 1 บริษัท และบริษัทประกันภัยต่อ 
(ชีวิต) 1 บริษัท ดังจะเห็นได้จากสถิติต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบความรู้ในอาชีพต่อไป 
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คือ 10% ของรายได้ ประเทศที่มี Life Insurance Penetration ถึง 10% ได้แก่ ไต้หวัน อังกฤษ ฮ่องกง เกาหลีใต้
และญี่ปุ่น ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ยังมีไม่ถึง 10% ส าหรับประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตประมาณ 
3.73% ซึ่งถือว่าน้อยมาก ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก ดังนั้นถ้าใช้ค าว่า Insurance Penetration จะหมายถึงอัตราส่วน
การจ่ายเบี้ยประกันชีวิตและวินาศภัยต่อรายได้เฉลี่ย ซึ่งตัวเลขที่สูงขึ้นเพราะมีเบี้ยประกันอัคคีภัย และเบี้ยประกันภัย
รถรวมอยู่ด้วย 
   2)  Life Insurance Density เป็นอัตราส่วนของเบี้ยประกันชีวิตรวมเมื่อคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐ หาร
ด้วยจ านวนประชากร ใช้วัดว่า โดยเฉลี่ยคนไทยจ่ายเบี้ยประกันชีวิตคนละกี่ดอลลาร์สหรัฐต่อปี เพื่อใช้เปรียบเทียบว่า
ในแต่ละประเทศ ประชาชนใช้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตมากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปประเทศที่ยิ่งมีอัตราส่วนทั้งสองตัวนี้สูง  
มักจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงหรือเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  โดยปี 2557 ประเทศไทยมียอดเบี้ย
ประกันชีวิต 491,000 ล้านบาท เท่ากับ 14,878 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 33 
บาท) มีประชากร 65 ล้านคน ดังนั้นโดยเฉลี่ยคนไทยจ่ายเบี้ยประกันชีวิตคนละ 228.9 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 7,533 
บาทต่อปี ก็ยังถือว่าต่ ามาก ขณะที่มาเลเซียมี Life Insurance Density สูงกว่าไทย 1 เท่า และสิงคโปร์มากกว่าไทย 
10 เท่า ดังนั้นธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยยงัสามารถขยายตัวได้อีกมาก สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์
ของ ส านักงาน คปภ. (www.oic.or.th) สมาคมประกันชีวิตไทย (www.tlaa.org) และธนาคารแห่งประเทศไทย 
(www.bot.or.th) 
 ส าหรับการเปรียบเทียบสัดส่วนของเบี้ยประกันชีวิตต่อ GDP และเบี้ยประกันภัยต่อคนของประเทศต่าง ๆ 
แสดงดังตารางที่ 1.8  
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1-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

ตารางที ่1.8 การเปรียบเทยีบสัดส่วนของเบีย้ประกนัภัยต่อ GDP (Insurance Penetration) 
      และเบีย้ประกนัภัยต่อคน (Insurance Density) ปี 2557 
 

ประเทศ 

สัดส่วนเบีย้ประกนัภัยต่อ GDP (%) 
Insurance Penetration 
(Premium as % GDP) 

เบีย้ประกนัภัยต่อคน (ดอลลาร์สหรัฐ) 
Insurance Density 

(Premium per Capita USD) 

อนัดบัที ่ รวม ชีวติ วนิาศภัย อนัดบัที ่ รวม ชีวติ วนิาศภัย 

ไต้หวัน   1 18.9 15.6 3.3   9 4,072 3,371  701 

ฮ่องกง   2 14.2 12.7 1.4   5 5,647 5,071   575 

แอฟริกาใต้   3 14.0 11.4 2.7 34    925   748   176 

เกาหลีใต้   4 11.3  7.2 4.1 19 3,163 2,014 1,149 

ญี่ปุ่น   7 10.8  8.4 2.4 14 3,778 2,926   852 

สหราชอาณาจักร   8 10.6  8.0 2.6  7 4,823 3,638 1,185 

สิงคโปร์ 21  6.7  5.0 1.6 15 3,759 2,840    919 

ไทย 26  5.8  3.6 2.2 51    323   198    125 

มาเลเซีย 32 4.8 3.1 1.7 40    524   338    186 

อินเดีย 42 3.3 2.6 0.7 76     55     44     11 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 44 3.2 1.7 1.5 57    235    127    109 

อินโดนีเซีย 68 1.7 1.1 0.6 74     60      40     20 

ทัว่โลก  6.2 3.4 2.7     662     368    294 
 
ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย         
 
 3.6  ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย  ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มีการจ าแนกจาก 2 
หน่วยงานคือ ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันชีวิตไทย ซึ่งส่วนของส านักงาน คปภ. จะมีช่องทางการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ละเอียดมากกว่าของสมาคมประกันชีวิตไทย  
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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   1)  จ ำแนกตำมส ำนักงำน คปภ. ข้อมูลสถิติช่องทางการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ประกันภัยมีรายละเอียดเป็น 
6 ช่องทางการขาย ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ธนาคาร ไปรษณีย์ ขายผ่านทางโทรศัพท์ และ
ช่องทางอื่น ๆ (ศึกษารายละเอียดได้จาก www.oic.or.th) 
  2)  จ ำแนกตำมสมำคมประกันชีวิตไทย ได้จ าแนกเป็น 4 ช่องทางการขาย ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิต 
ธนาคาร การตลาดแบบตรง และช่องทางอ่ืน ๆ (นายหน้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น) ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า
ธุรกิจประกันชีวิตมาจากช่องทางนายหน้าน้อยมาก จึงได้น าเบี้ยประกันชีวิตจากช่องทางนายหน้าไปรวมไว้ในช่องทาง
อ่ืน ๆ (ศึกษารายละเอียดได้จาก www.tlaa.org) 
 ส าหรับจ านวนเงินและสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับจ าแนกจ านวนเงินและตามช่องทางการจ าหน่ายแสดงดัง
ตารางที่ 1.9  
 

ตารางที ่1.9 จ านวนเงนิและสัดส่วนเบีย้ประกนัภัยรับจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่าย 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 
ช่องทาง 

จัดจ าหน่าย 

2554 2555 2556 2557 2558_Q2 
จ านวนเงิน % 

สัดส่วน 
จ านวนเงิน % 

สัดส่วน 
จ านวนเงิน % 

สัดส่วน 
จ านวนเงิน % 

สัดส่วน 
จ านวนเงิน % 

สัดส่วน 
ตัวแทน 

ประกันชีวิต 
200,782.27 61.02 224,671.00 57.31 241,870.95 54.61 260,014.27 51.61 126,244.10 48.03 

ธนาคาร 107,065.99 32.54 143,667.68 36.65 172,322.54 38.91 210,895.32 41.86 118,516.82 45.09 

การตลาด 
แบบตรง 

11,087.42 3.37 12,128.65 3.09 14,016.32 3.16 15,242.32 3.03 7,799.51 2.97 

อ่ืน ๆ 10,082.51 3.06 11,583.73 2.95 14,663.94 3.31 17,697.76 3.51 10,274.93 3.91 

รวม 329,018.18 100.00 392,051.06 100.00 442,873.75 100.00 503,849.67 100.00 262,835.36 100.00 
 
ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย 
 
 3.7  สถิติตัวแทนประกันชีวิต ทุก ๆ ปี มีการเพิ่มขึ้นของบุคลากรฝ่ายขายประเภทตัวแทนประกันชีวิต ซึ่ง
แต่ละบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งมีการลงทุนในเรื่องการจัดอบรมให้ความรู้ทั้งก่อนขอรับใบอนุญาตและหลังรับ
ใบอนุญาต เพราะการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศยังจ าเป็นที่ต้องใช้การขายแบบเห็นตัวตน หรือ แบบ 
Face to Face ซึ่งผู้ขายต้องมีใบอนุญาตประกอบการขาย มิฉะนั้นจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนและปรับไม่เกิน       
5 หมื่นบาท (ตามบทลงโทษ มาตรา 105 ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2551) 
ส าหรับสถิติตัวแทนประกันชีวิตระหว่างปี 2552-2557 แสดงดังตารางที่ 1.10 
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ธนาคาร การตลาดแบบตรง และช่องทางอื่น ๆ (นายหน้าประกันชีวิต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น) ทั้งนี้จะ

เห็นได้ว่าธุรกิจประกันชีวิตมาจากช่องทางนายหน้าประกันชีวิตน้อยมาก จึงได้น�าเบี้ยประกันชีวิตจากช่องทางนายหน้า 

ไปรวมไว้ในช่องทางอื่น ๆ (ศึกษารายละเอียดได้จาก www.tlaa.org)
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มีพัฒนาการต่อเนื่องมาตลอด มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ตัวแทนประกันชีวิตได้มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสากล ได้รับความร่วมมือจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA หรือ APLIC ในอดีต) ที่ได้
พัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินขึ้นมาใหม่  ชื่อ FChFP( Fellow Chartered Financial Practitioner) ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่สมบูรณ์และเหมาะกับตัวแทนประกันชีวิต สมาคมจึงน าเข้าหลักสูตร FChFP จัดอบรมให้กับผู้สนใจ ซึ่ง
เนื้อหาต าราได้น าเข้าจากประเทศสิงคโปร์ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้สอน 
แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา วิชาละ 30 ชั่วโมง จึงท าให้สมาคมมั่นใจว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บเก่ียวและท าความเข้าใจเนื้อหา
ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้เร่ิมเปิดอบรมครั้งแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีการเปิดสอนในอีกหลายรุ่นถัดมา 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมและองค์กรภายนอกเกิดขึ้นหลายโครงการ ปัจจุบันสมาคมมี
สมาชิกมากถึง 12,000 คน การเป็นสมาชิกสมาคมนั้นมีข้อดีคือ การได้รับทราบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หากได้มี
กิจกรรมร่วมกันจะได้ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพตัวแทนยิ่งขึ้น  จากเดิมผู้ที่มีอาชีพนี้มองเป็นเพียงอาชีพ
เสริม มิได้มองเป็นอาชีพหลักเหมือนปัจจุบันที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น ทั้งนี้ การที่ตัวแทนประกัน
ชีวิตต้องอบรมก่อนการต่ออายุใบอนุญาตจึงเป็นความจ าเป็นที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
ได้ (สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้จากเว็บไซต์สมาคมคือ www.thaifa.org) 
 
2. จ านวนบริษทัประกนัภัย รายช่ือบริษทัประกนัชีวติและสัดส่วนเบีย้ประกนัภัย 
 ตามข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีจ านวนบริษัททั้งสิ้น 85 บริษัท 
โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทย 51 บริษัท  บริษัทประกันวินาศภัยสาขาบริษัท
ต่างประเทศ 5 บริษัท บริษัทประกันสุขภาพ 4 บริษัท บริษัทประกันต่อ (วินาศภัย) 1 บริษัท บริษัทประกันชีวิตที่      
จดทะเบียนในประเทศไทย 22 บริษัท บริษัทประกันชีวิตสาขาบริษัทต่างประเทศ 1 บริษัท และบริษัทประกันภัยต่อ 
(ชีวิต) 1 บริษัท ดังจะเห็นได้จากสถิติต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบความรู้ในอาชีพต่อไป 
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   1)  จ ำแนกตำมส ำนักงำน คปภ. ข้อมูลสถิติช่องทางการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ประกันภัยมีรายละเอียดเป็น 
6 ช่องทางการขาย ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ธนาคาร ไปรษณีย์ ขายผ่านทางโทรศัพท์ และ
ช่องทางอื่น ๆ (ศึกษารายละเอียดได้จาก www.oic.or.th) 
  2)  จ ำแนกตำมสมำคมประกันชีวิตไทย ได้จ าแนกเป็น 4 ช่องทางการขาย ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิต 
ธนาคาร การตลาดแบบตรง และช่องทางอ่ืน ๆ (นายหน้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น) ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า
ธุรกิจประกันชีวิตมาจากช่องทางนายหน้าน้อยมาก จึงได้น าเบี้ยประกันชีวิตจากช่องทางนายหน้าไปรวมไว้ในช่องทาง
อ่ืน ๆ (ศึกษารายละเอียดได้จาก www.tlaa.org) 
 ส าหรับจ านวนเงินและสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับจ าแนกจ านวนเงินและตามช่องทางการจ าหน่ายแสดงดัง
ตารางที่ 1.9  
 

ตารางที ่1.9 จ านวนเงนิและสัดส่วนเบีย้ประกนัภัยรับจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่าย 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 
ช่องทาง 

จัดจ าหน่าย 

2554 2555 2556 2557 2558_Q2 
จ านวนเงิน % 

สัดส่วน 
จ านวนเงิน % 

สัดส่วน 
จ านวนเงิน % 

สัดส่วน 
จ านวนเงิน % 

สัดส่วน 
จ านวนเงิน % 

สัดส่วน 
ตัวแทน 

ประกันชีวิต 
200,782.27 61.02 224,671.00 57.31 241,870.95 54.61 260,014.27 51.61 126,244.10 48.03 

ธนาคาร 107,065.99 32.54 143,667.68 36.65 172,322.54 38.91 210,895.32 41.86 118,516.82 45.09 

การตลาด 
แบบตรง 

11,087.42 3.37 12,128.65 3.09 14,016.32 3.16 15,242.32 3.03 7,799.51 2.97 

อ่ืน ๆ 10,082.51 3.06 11,583.73 2.95 14,663.94 3.31 17,697.76 3.51 10,274.93 3.91 

รวม 329,018.18 100.00 392,051.06 100.00 442,873.75 100.00 503,849.67 100.00 262,835.36 100.00 
 
ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย 
 
 3.7  สถิติตัวแทนประกันชีวิต ทุก ๆ ปี มีการเพิ่มขึ้นของบุคลากรฝ่ายขายประเภทตัวแทนประกันชีวิต ซึ่ง
แต่ละบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งมีการลงทุนในเรื่องการจัดอบรมให้ความรู้ทั้งก่อนขอรับใบอนุญาตและหลังรับ
ใบอนุญาต เพราะการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศยังจ าเป็นที่ต้องใช้การขายแบบเห็นตัวตน หรือ แบบ 
Face to Face ซึ่งผู้ขายต้องมีใบอนุญาตประกอบการขาย มิฉะนั้นจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนและปรับไม่เกิน       
5 หมื่นบาท (ตามบทลงโทษ มาตรา 105 ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2551) 
ส าหรับสถิติตัวแทนประกันชีวิตระหว่างปี 2552-2557 แสดงดังตารางที่ 1.10 
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ตารางที ่1.10 สถิตติวัแทนประกนัชีวติ ระหว่างปี 2552 – 2557 
                                  (Life Insurance Agents During the Year 2009 – 2014) 

 
ปี 

Year 
ตวัแทนประกนัชีวติทีไ่ด้รับใบอนุญาตทั้งส้ิน 

Total Number of License at The End of Year % เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

2552/2009 
2553/2010 
2554/2011 
2555/2012 
2556/2013 
2557/2014 

289,983 
259,495 
268,929 
279,540 
272,816 
273,670 

(13.04) 
(10.51) 
3.64 
3.95 
(2.41) 
0.31 

 
ที่มา: ฝ่ายพัฒนาระบบใบอนุญาต ส านกังาน คปภ.  
       Data from Office of Insurance Commission    
    

  จากตารางที่ 1.10 ตัวแทนประกันชีวิตทีไ่ด้รับอนุญาตนัน้บางปเีพิ่มข้ึนและบางปไีด้ลดลง 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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เร่ืองที ่1.2  
แนวโน้มในอนาคตของธุรกจิประกนัชีวติและส่ิงท้าทายส าหรับ
อุตสาหกรรมประกนัชีวติ 
  
 
 ระบบการประกันภัยถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมความเข้มแข็งมั่นคง
ให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ส าหรับภาพรวมของธุรกิจ
ประกันชีวิตยังคงรักษาอัตราการเติบโตที่น่าพอใจ สะท้อนได้จากตัวเลขธุรกิจประกันชีวิตในภาพรวมปี 2557 การ
เติบโตของธุรกิจประกันชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 13.00 มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศร้อยละ 4.13 
แต่มีสัดส่วนผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากรเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ดังนั้น จึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าเป็นและคุณประโยชน์ของระบบการประกันภัย และสร้างความเชื่อมั่น
ของประชาชนในทุกภาคส่วน ให้มีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สังคม
ของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  
 
1. แนวโน้มในอนาคตของธุรกจิประกนัชีวติ 
 ธุรกิจประกันชีวิตมีอนาคตที่สดใสและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มที่ส าคัญดังนี้ 
  1.1  การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ ๆ บริษัทประกันชีวิตจะเร่งออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งจะท าให้เบี้ยประกันภัยรับ จ านวนกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
จ านวนเงินเอาประกันภัยก็จะสูงขึ้น โดยเฉพาะหากผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแต่ละ
บริษัทจะมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้ท าการออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย  
  1.2  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัทประกันชีวิตเร่งโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ เป็นการให้ความส าคัญในการท าประชาสัมพันธ์ ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับรู้เกี่ยวกับบริษัท และ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้เร็วกว่าในอดีตที่ผ่านมา  
  1.3  การพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย บริษัทประกันชีวิตมีการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจัด
จ าหน่ายมากขึ้น เช่น การซื้อผ่านเว็บไซต์หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสส าหรับผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปต่าง ๆ ท าให้ประชาชน
สามารถซื้อได้ง่ายขึ้น หรือการพัฒนาการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย 
  1.4  การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาครัฐให้การสนับสนุนธุรกิจประกันภัยมากขึ้น โดยให้การส่งเสริมและสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อประชาชน เช่น 
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มีพัฒนาการต่อเนื่องมาตลอด มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ตัวแทนประกันชีวิตได้มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสากล ได้รับความร่วมมือจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA หรือ APLIC ในอดีต) ที่ได้
พัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินขึ้นมาใหม่  ชื่อ FChFP( Fellow Chartered Financial Practitioner) ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่สมบูรณ์และเหมาะกับตัวแทนประกันชีวิต สมาคมจึงน าเข้าหลักสูตร FChFP จัดอบรมให้กับผู้สนใจ ซึ่ง
เนื้อหาต าราได้น าเข้าจากประเทศสิงคโปร์ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้สอน 
แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา วิชาละ 30 ชั่วโมง จึงท าให้สมาคมมั่นใจว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บเก่ียวและท าความเข้าใจเนื้อหา
ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้เร่ิมเปิดอบรมครั้งแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีการเปิดสอนในอีกหลายรุ่นถัดมา 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมและองค์กรภายนอกเกิดขึ้นหลายโครงการ ปัจจุบันสมาคมมี
สมาชิกมากถึง 12,000 คน การเป็นสมาชิกสมาคมนั้นมีข้อดีคือ การได้รับทราบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หากได้มี
กิจกรรมร่วมกันจะได้ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพตัวแทนยิ่งขึ้น  จากเดิมผู้ที่มีอาชีพนี้มองเป็นเพียงอาชีพ
เสริม มิได้มองเป็นอาชีพหลักเหมือนปัจจุบันที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น ทั้งนี้ การที่ตัวแทนประกัน
ชีวิตต้องอบรมก่อนการต่ออายุใบอนุญาตจึงเป็นความจ าเป็นที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
ได้ (สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้จากเว็บไซต์สมาคมคือ www.thaifa.org) 
 
2. จ านวนบริษทัประกนัภัย รายช่ือบริษทัประกนัชีวติและสัดส่วนเบีย้ประกนัภัย 
 ตามข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีจ านวนบริษัททั้งสิ้น 85 บริษัท 
โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทย 51 บริษัท  บริษัทประกันวินาศภัยสาขาบริษัท
ต่างประเทศ 5 บริษัท บริษัทประกันสุขภาพ 4 บริษัท บริษัทประกันต่อ (วินาศภัย) 1 บริษัท บริษัทประกันชีวิตที่      
จดทะเบียนในประเทศไทย 22 บริษัท บริษัทประกันชีวิตสาขาบริษัทต่างประเทศ 1 บริษัท และบริษัทประกันภัยต่อ 
(ชีวิต) 1 บริษัท ดังจะเห็นได้จากสถิติต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบความรู้ในอาชีพต่อไป 
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เร่ืองที ่1.2  
แนวโน้มในอนาคตของธุรกจิประกนัชีวติและส่ิงท้าทายส าหรับ
อุตสาหกรรมประกนัชีวติ 
  
 
 ระบบการประกันภัยถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมความเข้มแข็งมั่นคง
ให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ส าหรับภาพรวมของธุรกิจ
ประกันชีวิตยังคงรักษาอัตราการเติบโตที่น่าพอใจ สะท้อนได้จากตัวเลขธุรกิจประกันชีวิตในภาพรวมปี 2557 การ
เติบโตของธุรกิจประกันชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 13.00 มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศร้อยละ 4.13 
แต่มีสัดส่วนผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากรเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ดังนั้น จึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าเป็นและคุณประโยชน์ของระบบการประกันภัย และสร้างความเชื่อมั่น
ของประชาชนในทุกภาคส่วน ให้มีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สังคม
ของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  
 
1. แนวโน้มในอนาคตของธุรกจิประกนัชีวติ 
 ธุรกิจประกันชีวิตมีอนาคตที่สดใสและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มที่ส าคัญดังนี้ 
  1.1  การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ ๆ บริษัทประกันชีวิตจะเร่งออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งจะท าให้เบี้ยประกันภัยรับ จ านวนกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
จ านวนเงินเอาประกันภัยก็จะสูงขึ้น โดยเฉพาะหากผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแต่ละ
บริษัทจะมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้ท าการออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย  
  1.2  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัทประกันชีวิตเร่งโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ เป็นการให้ความส าคัญในการท าประชาสัมพันธ์ ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับรู้เกี่ยวกับบริษัท และ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้เร็วกว่าในอดีตที่ผ่านมา  
  1.3  การพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย บริษัทประกันชีวิตมีการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจัด
จ าหน่ายมากขึ้น เช่น การซื้อผ่านเว็บไซต์หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสส าหรับผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปต่าง ๆ ท าให้ประชาชน
สามารถซื้อได้ง่ายขึ้น หรือการพัฒนาการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย 
  1.4  การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาครัฐให้การสนับสนุนธุรกิจประกันภัยมากขึ้น โดยให้การส่งเสริมและสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อประชาชน เช่น 
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1-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

   1)  กระทรวงกำรคลัง ออกประกาศเรื่องการลดหย่อนภาษีส าหรับเบี้ยประกันชีวิตประเภทสามัญ 
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเร่ืองผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต)  
   2)  ส ำนักงำน คปภ. ให้ความรวดเร็วในการอนุมัติผลิตภัณฑ์ ช่วยท าการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการท า
ประกันชีวิตผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนประชาชนให้เข้าถึงการท าประกันภัยมากขึ้น การก าหนดนโยบายและร่วมมือ
กับบริษัทประกันภัยในการจัดท าผลิตภัณฑ์ประกันภัย ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกระดับชั้น เช่น 
กรมธรรม์รายย่อยซึ่งเหมาะส าหรับผู้มีรายได้น้อย กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบ านาญ (รองรับสังคมผู้สูงอายุ) หรือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีส่วนของการลงทุน (Unit-Linked, Universal Life) ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว จะท า
ให้มีการกระตุ้นในการท าประกันชีวิตมากขึ้น ยังคงต้องอาศัยเวลาในการประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจอีกมาก เพื่อ
กระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์และความจ าเป็น ทั้งนี้ ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่ถือว่าเป็น
วิกฤตในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ เพราะในสังคมที่จ านวนประชากรสูงอายุมากกว่าคนวัยท างาน โอกาสที่จะ
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เกิดข้ึนนั้นเป็นไปด้วยความยากล าบาก ดังนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนวัยท างานจึง
ใส่ใจในการออมเงินด้วยการลงทุนทางการเงินได้หลายรูปแบบ  
  1.5   อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง แต่ไม่ได้ท าให้การท าประกันชีวิตลดลง เพราะในที่สุดบริษัทประกันชีวิตจะ
มีกลยุทธ์ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อท าการขยายตลาดได้อย่างต่อเนื่อง อัตราดอกเบี้ยเป็นต้นทุนส าคัญ
อย่างหนึ่งในการผลิตสินค้าประกันชีวิต แต่ละบริษัทจะมีนักคณิตศาสตร์ประกันชีวิตและที่ผ่านหลักเกณฑ์ก าหนดของ 
คปภ. เป็นผู้รับผิดชอบ และค านวณแบบประกันชีวิตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันชีวิตที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภค โดยต้องคาดการณ์ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ผลตอบแทนจากการลงทุน อัตรามรณะ 
(Mortality Rate) ค่าใช้จ่ายของบริษัท (Loading) เพื่อค านวณเบี้ยประกันภัย หลังจากค านวณเบี้ยประกันภัยได้แล้ว 
ต้องยื่นขอรับความเห็นชอบแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวจากส านักงาน คปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ก่อนมา
เสนอขายต่อประชาชน 
 

2.  ส่ิงท้าทายส าหรับอตุสาหกรรมประกนัชีวติ 
 ปัจจัยหลายด้านที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเติบโตของธุรกิจ อาทิเช่น  โครงสร้างประชากร
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปิดเสรีการประกันภัย การท าตลาดแบบ Digital Marketing หรือ Social Medias 
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก หรือสามารถซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้รวดเร็วที่นับเป็น
ช่องทางการจ าหน่ายรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยขึ้น โดยมีปัจจัยการส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตดังนี้  
  2.1  การที่ประชากรมีอายุยืนยาว ประชากรไทยจะมีอายุยืนยาวขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมาก สิ่งที่น่ากังวลส าหรับ
ประเทศไทยที่ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคือ ประชาชนจะตกอยู่ในสถานะ “แก่ก่อนรวย” ซึ่งต่างจากประเทศญี่ปุ่นที่
แม้ว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ประชากรของเขา “รวย” ประชาชนมีเงินออมสูงมาก ท าให้สามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณ
ได้อย่างมีความสุข ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสของธุรกิจประกันชีวิตที่จะเสนอกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งถือ
เป็นการขยายตลาดการประกันชีวิตได้เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้มีบริษัทประกันชีวิตได้ออกผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ เช่น 
การรับประกันชีวิตโดยไม่ต้องมีการตรวจหรือตอบค าถามเก่ียวกับสุขภาพ โดยมีเงื่อนไขที่ส าคัญคือเมื่อเสียชีวิต ใน 2 ปี
แรกจากการเจ็บป่วย จะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ช าระมาแล้วคืนบวกเงินเพิ่มไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2 ของเบี้ยประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

สังคมผู้สูงอายุท่ีถือว่าเป็น

 
1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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แล้วแต่แบบประกันภัยของแต่ละบริษัท หรือหากเสียชีวิตตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ผู้รับประโยชน์ไดร้ับเงินตามจ านวนเงิน
เอาประกันภัย เป็นต้น รายละเอียดศึกษาจากเว็บไซต์สมาคมประกันชีวิตไทย (www.tlaa.org)  
  จากข้อมูลองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ให้นิยามผู้สูงอายุ (Older Person) หมายถึง
ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายมุากกว่า 60 ปีขึ้นไปและได้แบ่งระดบัการเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
  1) ระดับกำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำย ุ(Aging Society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 
ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากร
ทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
   2)  ระดับสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 
ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของ
ประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
  3) ระดับสังคมผู้สูงอำยอุย่ำงเตม็ท่ี (Super-aged Society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 
65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ 
 องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ในช่วงปี 2001-2100 (พ.ศ. 2544-2643) เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ โลก
ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละ
ประเทศ เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ การโภชนาอาหาร เป็นต้น  
  ส าหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขคาดว่าภายในปี 2568 ไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ (Aged Society) จ านวนผู้สูงอายุจะมีประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งหมด กล่าวคือจะมีผู้สูงอายุ 1 คน ในประชากรทุก ๆ 5 คน ซึ่งในปี พ.ศ. 2548 เป็นปีแรกที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุตามที่องค์การสหประชาชาติก าหนด ขณะนั้นมีประชากร รวม 62.2 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุร้อยละ 10.3 
ส าหรับการประมาณสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย แสดงดังภาพที่ 1.1 
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ประชากรอายุ 60 ปี

ประชากรอายุ 60 ปี

ขึ ้นไปมากกว่าร้อยละ

ขึ ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของ

(www.tlaa.org)

                                                                 
                                                                 สถานการณ์ธุรกจิประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต      1-5  

มีพัฒนาการต่อเนื่องมาตลอด มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ตัวแทนประกันชีวิตได้มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสากล ได้รับความร่วมมือจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA หรือ APLIC ในอดีต) ที่ได้
พัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินขึ้นมาใหม่  ชื่อ FChFP( Fellow Chartered Financial Practitioner) ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่สมบูรณ์และเหมาะกับตัวแทนประกันชีวิต สมาคมจึงน าเข้าหลักสูตร FChFP จัดอบรมให้กับผู้สนใจ ซึ่ง
เนื้อหาต าราได้น าเข้าจากประเทศสิงคโปร์ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้สอน 
แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา วิชาละ 30 ชั่วโมง จึงท าให้สมาคมมั่นใจว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บเก่ียวและท าความเข้าใจเนื้อหา
ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้เร่ิมเปิดอบรมครั้งแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีการเปิดสอนในอีกหลายรุ่นถัดมา 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมและองค์กรภายนอกเกิดขึ้นหลายโครงการ ปัจจุบันสมาคมมี
สมาชิกมากถึง 12,000 คน การเป็นสมาชิกสมาคมนั้นมีข้อดีคือ การได้รับทราบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หากได้มี
กิจกรรมร่วมกันจะได้ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพตัวแทนยิ่งขึ้น  จากเดิมผู้ที่มีอาชีพนี้มองเป็นเพียงอาชีพ
เสริม มิได้มองเป็นอาชีพหลักเหมือนปัจจุบันที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น ทั้งนี้ การที่ตัวแทนประกัน
ชีวิตต้องอบรมก่อนการต่ออายุใบอนุญาตจึงเป็นความจ าเป็นที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
ได้ (สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้จากเว็บไซต์สมาคมคือ www.thaifa.org) 
 
2. จ านวนบริษทัประกนัภัย รายช่ือบริษทัประกนัชีวติและสัดส่วนเบีย้ประกนัภัย 
 ตามข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีจ านวนบริษัททั้งสิ้น 85 บริษัท 
โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทย 51 บริษัท  บริษัทประกันวินาศภัยสาขาบริษัท
ต่างประเทศ 5 บริษัท บริษัทประกันสุขภาพ 4 บริษัท บริษัทประกันต่อ (วินาศภัย) 1 บริษัท บริษัทประกันชีวิตที่      
จดทะเบียนในประเทศไทย 22 บริษัท บริษัทประกันชีวิตสาขาบริษัทต่างประเทศ 1 บริษัท และบริษัทประกันภัยต่อ 
(ชีวิต) 1 บริษัท ดังจะเห็นได้จากสถิติต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบความรู้ในอาชีพต่อไป 
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ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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แล้วแต่แบบประกันภัยของแต่ละบริษัท หรือหากเสียชีวิตตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ผู้รับประโยชน์ไดร้ับเงินตามจ านวนเงิน
เอาประกันภัย เป็นต้น รายละเอียดศึกษาจากเว็บไซต์สมาคมประกันชีวิตไทย (www.tlaa.org)  
  จากข้อมูลองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ให้นิยามผู้สูงอายุ (Older Person) หมายถึง
ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายมุากกว่า 60 ปีขึ้นไปและได้แบ่งระดบัการเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
  1) ระดับกำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำย ุ(Aging Society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 
ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากร
ทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
   2)  ระดับสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 
ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของ
ประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
  3) ระดับสังคมผู้สูงอำยอุย่ำงเตม็ท่ี (Super-aged Society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 
65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ 
 องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ในช่วงปี 2001-2100 (พ.ศ. 2544-2643) เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ โลก
ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละ
ประเทศ เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ การโภชนาอาหาร เป็นต้น  
  ส าหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขคาดว่าภายในปี 2568 ไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ (Aged Society) จ านวนผู้สูงอายุจะมีประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งหมด กล่าวคือจะมีผู้สูงอายุ 1 คน ในประชากรทุก ๆ 5 คน ซึ่งในปี พ.ศ. 2548 เป็นปีแรกที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุตามที่องค์การสหประชาชาติก าหนด ขณะนั้นมีประชากร รวม 62.2 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุร้อยละ 10.3 
ส าหรับการประมาณสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย แสดงดังภาพที่ 1.1 
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1-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

 

 
 

ภาพที ่1.1 ประมาณการสัดส่วนประชากรสูงอายุในประเทศไทย 
 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตามนิยามของสหประชาชาติของประเทศต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 1.11 
 

ตารางที ่1.11 การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศต่าง ๆ 
 

 When proportion of 65+ years old reaches Years taken 
7% 14% 20% 7% -> 14% 14% -> 20% 

Korea 2000 2018 2026 18 8 
U.S. 1942 2013 2028 71 15 

Germany 1932 1972 2012 40 40 
Japan 1970 1994 2006 24 12 
U.K. 1929 1976 2021 47 45 

France 1864 1979 2020 115 41 
Italy 1927 1988 2007 61 19 

Sweden 1887 1972 2012 85 40 
  จากตารางที่ 1.11 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่เร็วกว่าประเทศอ่ืน ๆ ตามมาด้วยประเทศอิตาลี เยอรมนีและสวีเดน 
 ส าหรับจ านวนและสัดส่วนของประชากรตามกลุ่มอายุของประเทศในอาเซียน ปี 2556 แสดงดังตารางที่ 1.12 
 

ตารางที ่1.12 จ านวนและสัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุของประเทศในอาเซียน ปี 2556 
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ประชากรอายุ 60 ปี

ประชากรอายุ 60 ปี

 
1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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ประเทศ จ านวนประชากร 

(ล้านคน) สัดส่วนของประชากรตามกลุ่มอายุ (%) 

  0-14 ปี 15-59 ปี 60-64 ปี 65 ปีขึน้ไป 
บรูไน 0.4 25.3 70.7 5.7 4 
กัมพูชา       14.7 30.1 65.7 6.7 4.2 
อินโดนีเซีย     247.2 26.1 68.1 7.1 5.8 
ลาว 6.5 32.1 63.9 6.9 4 
มาเลเซีย       29.8 29.1 65.6 7.4 5.3 
พม่า       49.1 24.4 70.3 7.5 5.4 
ฟิลิปปินส์       96.1 34.3 61.8 5.7 3.8 
สิงคโปร์        5.3 15.6 73.9 20 10.5 
ไทย      64.6 18.7 71.4 12.5 9.9 
เวียดนาม      90.7 22.8 71.1 9.5 6.1 
อาเซียน    606.4 28.2 66.3 7.6 5.5 

 
ที่มา: World Population Prospect, the 2012 Revision.  United Nations. 
 
 จากตารางที่ 1.12 ประเทศไทยมีจ านวนประชากร 64.6 ล้านคน มีผู้สูงอายุ 60-64 ปีในอัตราร้อยละ 12.5 
และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปในอัตราร้อยละ 9.9  
 2.2  การขยายอายุการท างาน  ประเทศสิงคโปร์นั้นภาครัฐได้ส่งสัญญาณให้แก่ประชากรในประเทศรับทราบ
อย่างชัดเจนว่าชาวสิงคโปร์ต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลัก สิงคโปร์ไม่มุ่งเน้นการเป็นรัฐสวัสดิการแต่อย่างใด ประชาชนต้อง
มีการวางแผนการออมตลอดช่วงชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีรายได้ในการด าเนินชีวิต  มีที่อยู่อาศัย ได้รับสิทธิในการ
รักษาพยาบาล ตลอดจนมีเงินบ านาญในยามชราภาพอย่างพอเพียง ภาครัฐจึงสนับสนุนให้ประชากรมีส่วนร่วมในก าลัง
แรงงานต่อไป แม้ว่าอายุจะสูงแล้วก็ตาม แนวคิดการพึ่งพาตนเองนี้ได้ซึมซับเข้าสู่วิถีชีวิตและค่านิยมของประชาชนใน
ประเทศ ดังจะเห็นได้จากการที่ประชากรสูงอายุจ านวนมากยังคงท างานอยู่ เพื่อเป็นหลักประกันว่าตนเองจะมีรายได้
อย่างเพียงพอเพื่อใช้ในยามชรา ส าหรับประเทศไทย การขยายอายุการท างานยังไม่ครอบคลุมทั่วไปทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ขึ้นอยู่กับวิชาชีพเฉพาะด้านเท่านั้น เช่น แพทย์ ผู้พิพากษา เป็นต้น แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการขยายอายุ
การท างานให้มากข้ึน เช่น การมีแนวโน้มที่จะขยายอายุการเกษียณของข้าราชการไปจนถึงอายุ 65 เป็นต้น 
 2.3  ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต จากสถิติดังที่ได้กล่าวถึงด้านการลงทุนของบริษัทที่ต้องอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของส านักงาน คปภ. ซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลัง การเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินด้วยวิธีการด ารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Base Capital: RBC) เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในความมี
เสถียรภาพทางการเงินที่ดี มีระบบการตรวจสอบฐานะทางการเงินที่มีคุณภาพท าให้บริษัทมีความแข็งแกร่งและมั่นคง
ทางการเงิน ซึ่งจะท าให้ธุรกิจขยายการเติบโตได้สูงขึ้น และประชาชนยอมรับมากข้ึน 
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มีพัฒนาการต่อเนื่องมาตลอด มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ตัวแทนประกันชีวิตได้มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสากล ได้รับความร่วมมือจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA หรือ APLIC ในอดีต) ที่ได้
พัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินขึ้นมาใหม่  ชื่อ FChFP( Fellow Chartered Financial Practitioner) ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่สมบูรณ์และเหมาะกับตัวแทนประกันชีวิต สมาคมจึงน าเข้าหลักสูตร FChFP จัดอบรมให้กับผู้สนใจ ซึ่ง
เนื้อหาต าราได้น าเข้าจากประเทศสิงคโปร์ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้สอน 
แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา วิชาละ 30 ชั่วโมง จึงท าให้สมาคมมั่นใจว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บเก่ียวและท าความเข้าใจเนื้อหา
ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้เร่ิมเปิดอบรมครั้งแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีการเปิดสอนในอีกหลายรุ่นถัดมา 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมและองค์กรภายนอกเกิดขึ้นหลายโครงการ ปัจจุบันสมาคมมี
สมาชิกมากถึง 12,000 คน การเป็นสมาชิกสมาคมนั้นมีข้อดีคือ การได้รับทราบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หากได้มี
กิจกรรมร่วมกันจะได้ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพตัวแทนยิ่งขึ้น  จากเดิมผู้ที่มีอาชีพนี้มองเป็นเพียงอาชีพ
เสริม มิได้มองเป็นอาชีพหลักเหมือนปัจจุบันที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น ทั้งนี้ การที่ตัวแทนประกัน
ชีวิตต้องอบรมก่อนการต่ออายุใบอนุญาตจึงเป็นความจ าเป็นที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
ได้ (สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้จากเว็บไซต์สมาคมคือ www.thaifa.org) 
 
2. จ านวนบริษทัประกนัภัย รายช่ือบริษทัประกนัชีวติและสัดส่วนเบีย้ประกนัภัย 
 ตามข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีจ านวนบริษัททั้งสิ้น 85 บริษัท 
โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทย 51 บริษัท  บริษัทประกันวินาศภัยสาขาบริษัท
ต่างประเทศ 5 บริษัท บริษัทประกันสุขภาพ 4 บริษัท บริษัทประกันต่อ (วินาศภัย) 1 บริษัท บริษัทประกันชีวิตที่      
จดทะเบียนในประเทศไทย 22 บริษัท บริษัทประกันชีวิตสาขาบริษัทต่างประเทศ 1 บริษัท และบริษัทประกันภัยต่อ 
(ชีวิต) 1 บริษัท ดังจะเห็นได้จากสถิติต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบความรู้ในอาชีพต่อไป 
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ประเทศ จ านวนประชากร 

(ล้านคน) สัดส่วนของประชากรตามกลุ่มอายุ (%) 

  0-14 ปี 15-59 ปี 60-64 ปี 65 ปีขึน้ไป 
บรูไน 0.4 25.3 70.7 5.7 4 
กัมพูชา       14.7 30.1 65.7 6.7 4.2 
อินโดนีเซีย     247.2 26.1 68.1 7.1 5.8 
ลาว 6.5 32.1 63.9 6.9 4 
มาเลเซีย       29.8 29.1 65.6 7.4 5.3 
พม่า       49.1 24.4 70.3 7.5 5.4 
ฟิลิปปินส์       96.1 34.3 61.8 5.7 3.8 
สิงคโปร์        5.3 15.6 73.9 20 10.5 
ไทย      64.6 18.7 71.4 12.5 9.9 
เวียดนาม      90.7 22.8 71.1 9.5 6.1 
อาเซียน    606.4 28.2 66.3 7.6 5.5 

 
ที่มา: World Population Prospect, the 2012 Revision.  United Nations. 
 
 จากตารางท่ี 1.12 ประเทศไทยมีจ านวนประชากร 64.6 ล้านคน มีผู้สูงอายุ 60-64 ปีในอัตราร้อยละ 12.5 
และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปในอัตราร้อยละ 9.9  
 2.2  การขยายอายุการท างาน  ประเทศสิงคโปร์นั้นภาครัฐได้ส่งสัญญาณให้แก่ประชากรในประเทศรับทราบ
อย่างชัดเจนว่าชาวสิงคโปร์ต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลัก สิงคโปร์ไม่มุ่งเน้นการเป็นรัฐสวัสดิการแต่อย่างใด ประชาชนต้อง
มีการวางแผนการออมตลอดช่วงชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีรายได้ในการด าเนินชีวิต  มีที่อยู่อาศัย ได้รับสิทธิในการ
รักษาพยาบาล ตลอดจนมีเงินบ านาญในยามชราภาพอย่างพอเพียง ภาครัฐจึงสนับสนุนให้ประชากรมีส่วนร่วมในก าลัง
แรงงานต่อไป แม้ว่าอายุจะสูงแล้วก็ตาม แนวคิดการพึ่งพาตนเองนี้ได้ซึมซับเข้าสู่วิถีชีวิตและค่านิยมของประชาชนใน
ประเทศ ดังจะเห็นได้จากการที่ประชากรสูงอายุจ านวนมากยังคงท างานอยู่ เพื่อเป็นหลักประกันว่าตนเองจะมีรายได้
อย่างเพียงพอเพื่อใช้ในยามชรา ส าหรับประเทศไทย การขยายอายุการท างานยังไม่ครอบคลุมทั่วไปทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ขึ้นอยู่กับวิชาชีพเฉพาะด้านเท่านั้น เช่น แพทย์ ผู้พิพากษา เป็นต้น แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการขยายอายุ
การท างานให้มากข้ึน เช่น การมีแนวโน้มที่จะขยายอายุการเกษียณของข้าราชการไปจนถึงอายุ 65 เป็นต้น 
 2.3  ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต จากสถิติดังที่ได้กล่าวถึงด้านการลงทุนของบริษัทที่ต้องอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของส านักงาน คปภ. ซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลัง การเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินด้วยวิธีการด ารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Base Capital: RBC) เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในความมี
เสถียรภาพทางการเงินที่ดี มีระบบการตรวจสอบฐานะทางการเงินที่มีคุณภาพท าให้บริษัทมีความแข็งแกร่งและมั่นคง
ทางการเงิน ซึ่งจะท าให้ธุรกิจขยายการเติบโตได้สูงขึ้น และประชาชนยอมรับมากข้ึน 
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  2.4  ทัศนคติและความเช่ือมั่นต่อบริษัทประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจการเสนอขายบริการหรือ
ค ามั่นสัญญาที่ว่าจะให้ความคุ้มครองต่อชีวิตในกรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้นในอนาคต กรมธรรม์ประกันชีวิตจึงเป็นหลักฐาน
ส าคัญของสัญญาประกันภัย ที่ก าหนดเงื่อนไขชัดเจนในการจ่ายจ านวนเงินหรือเงินผลประโยชน์ตามสัญญา ปัจจัยใน
การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของประชาชนคือความเชื่อมั่น ไว้วางใจและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทประกันชีวิต ซึ่งเป็น
ผลมาจากความมั่นคงในฐานะการเงินและสภาพคล่อง หรือความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาประกันภัยได้อย่าง
ครบถ้วน รวดเร็วและตลอดเวลา ดังนั้น หากการเสนอขายไม่ถูกต้อง ไม่มีคุณภาพการบริการที่ดี ย่อมท าให้ประชาชน
ขาดความเชื่อมั่นในการท าประกันชีวิต การพัฒนาบุคคลกรด้านการขายของแต่ละบริษัทที่ต้องการส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถ เพื่อสร้างการขยายตลาดได้อย่างยั่งยืน แม้ปัจจุบันนี้ประชาชนเร่ิมมีทัศนคติที่ดีต่อการท าประกันภัย แต่
หากการน าเสนอขายไม่ถูกต้องจะเสียโอกาสในการท าให้ธุรกิจประกันภัยการเติบโตได้ 
  2.5  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิตของประชาชน แม้ทุกวันนี้ความรู้เรื่องการประกันชีวิตของ
ประชาชนจะมีมากข้ึน แต่ความเข้าใจในเร่ืองของสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันชีวิต ยังมีสิ่งจ าเป็นที่จะต้องให้
ข้อมูลแก่ผู้เอาประกันในเร่ืองความคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยพึงจะได้รับในขั้นตอน
การเสนอขาย ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยและส านักงาน คปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมธุรกิจประกันภัยได้
จัดท าคู่มือต่าง ๆ ออกมาเพื่อแจกจ่ายและท าความเข้าใจให้กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งการจัด
กิจกรรมร่วมกันในการให้ประชาชนได้เข้าถึงการประกันชีวิต 
  2.6  การพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจ าหน่าย ปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตให้
ความส าคัญกับการลงทุนในระบบเทคโนโลยีเพื่อท าให้การท างานง่ายและสะดวกรวดเร็ว แม้การลงทุนน าเอาระบบที่
ทันสมัยมาใช้จะท าให้มีค่าใช้จ่ายสูง แต่จะท าให้ก้าวทันธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ หากฝ่ายขายได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทั้งในส่วนการพิจารณารับประกันภัย การพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ต่าง  ๆ ก็จะ
ส่งผลให้เพิ่มยอดขายได้ และจากพัฒนาการของระบบอินเทอร์เน็ตมีมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการค้าในรูปแบบใหม่ที่
เป็นลักษณะออนไลน์มากขึ้น (e-Commerce) เช่น การขายผ่านเว็บไซต์หรือผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆ ซึ่งท าให้
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายต่ าลงในอนาคตอัตราเบี้ยประกันภัยอาจลดลงได้  
 2.7  การเปิดเสรีด้านการประกันภัย ผลกระทบประเทศไทยจากการเปิดตลาดเสรีการค้าและบริการของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ย่อมจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในประเทศที่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันต่ า ดังนั้น อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในประเทศต้องเร่งปรับตัวทั้งด้านการพัฒนา
บุคลากรภายในและฝ่ายขาย ด้านการจัดท าข้อมูล ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

1-26



 

สถานการณ์ธุรกจิประกันชวีิตในปัจจบุันและแนวโน้มในอนาคต      1-27 
 

 

2.8  การลดลงของอัตราดอกเบี้ย การยื่นขออนุมัติกรมธรรม์ประกันภัย ต้องได้รับอนุมัติจากส านักงาน คปภ. 
ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้น นอกจากอัตรามรณะ และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอาจมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้อาจท าให้เบี้ยประกันภัยมีราคาที่ลดลง
ได้ แต่อย่างไรก็ตาม นักคณิตศาสตร์คือผู้ที่จะท าหน้าที่ในการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่งขึ้นอยู่กับแบบประกันภัย 
พฤติกรรมความเสี่ยงและสุขภาพของแต่ละคน 
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                                                                 สถานการณ์ธุรกจิประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต      1-5  

มีพัฒนาการต่อเนื่องมาตลอด มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ตัวแทนประกันชีวิตได้มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสากล ได้รับความร่วมมือจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA หรือ APLIC ในอดีต) ที่ได้
พัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินขึ้นมาใหม่  ชื่อ FChFP( Fellow Chartered Financial Practitioner) ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่สมบูรณ์และเหมาะกับตัวแทนประกันชีวิต สมาคมจึงน าเข้าหลักสูตร FChFP จัดอบรมให้กับผู้สนใจ ซึ่ง
เนื้อหาต าราได้น าเข้าจากประเทศสิงคโปร์ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้สอน 
แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา วิชาละ 30 ชั่วโมง จึงท าให้สมาคมมั่นใจว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บเก่ียวและท าความเข้าใจเนื้อหา
ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้เร่ิมเปิดอบรมครั้งแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีการเปิดสอนในอีกหลายรุ่นถัดมา 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมและองค์กรภายนอกเกิดขึ้นหลายโครงการ ปัจจุบันสมาคมมี
สมาชิกมากถึง 12,000 คน การเป็นสมาชิกสมาคมนั้นมีข้อดีคือ การได้รับทราบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หากได้มี
กิจกรรมร่วมกันจะได้ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพตัวแทนยิ่งขึ้น  จากเดิมผู้ที่มีอาชีพนี้มองเป็นเพียงอาชีพ
เสริม มิได้มองเป็นอาชีพหลักเหมือนปัจจุบันที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น ทั้งนี้ การที่ตัวแทนประกัน
ชีวิตต้องอบรมก่อนการต่ออายุใบอนุญาตจึงเป็นความจ าเป็นที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
ได้ (สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้จากเว็บไซต์สมาคมคือ www.thaifa.org) 
 
2. จ านวนบริษทัประกนัภัย รายช่ือบริษทัประกนัชีวติและสัดส่วนเบีย้ประกนัภัย 
 ตามข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีจ านวนบริษัททั้งสิ้น 85 บริษัท 
โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทย 51 บริษัท  บริษัทประกันวินาศภัยสาขาบริษัท
ต่างประเทศ 5 บริษัท บริษัทประกันสุขภาพ 4 บริษัท บริษัทประกันต่อ (วินาศภัย) 1 บริษัท บริษัทประกันชีวิตที่      
จดทะเบียนในประเทศไทย 22 บริษัท บริษัทประกันชีวิตสาขาบริษัทต่างประเทศ 1 บริษัท และบริษัทประกันภัยต่อ 
(ชีวิต) 1 บริษัท ดังจะเห็นได้จากสถิติต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบความรู้ในอาชีพต่อไป 
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2.8  การลดลงของอัตราดอกเบี้ย การยื่นขออนุมัติกรมธรรม์ประกันภัย ต้องได้รับอนุมัติจากส านักงาน คปภ. 
ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้น นอกจากอัตรามรณะ และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอาจมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้อาจท าให้เบี้ยประกันภัยมีราคาที่ลดลง
ได้ แต่อย่างไรก็ตาม นักคณิตศาสตร์คือผู้ที่จะท าหน้าที่ในการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่งขึ้นอยู่กับแบบประกันภัย 
พฤติกรรมความเสี่ยงและสุขภาพของแต่ละคน 
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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มีพัฒนาการต่อเนื่องมาตลอด มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ตัวแทนประกันชีวิตได้มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสากล ได้รับความร่วมมือจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA หรือ APLIC ในอดีต) ที่ได้
พัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินขึ้นมาใหม่  ชื่อ FChFP( Fellow Chartered Financial Practitioner) ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่สมบูรณ์และเหมาะกับตัวแทนประกันชีวิต สมาคมจึงน าเข้าหลักสูตร FChFP จัดอบรมให้กับผู้สนใจ ซึ่ง
เนื้อหาต าราได้น าเข้าจากประเทศสิงคโปร์ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้สอน 
แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา วิชาละ 30 ชั่วโมง จึงท าให้สมาคมมั่นใจว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บเก่ียวและท าความเข้าใจเนื้อหา
ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้เร่ิมเปิดอบรมครั้งแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีการเปิดสอนในอีกหลายรุ่นถัดมา 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมและองค์กรภายนอกเกิดขึ้นหลายโครงการ ปัจจุบันสมาคมมี
สมาชิกมากถึง 12,000 คน การเป็นสมาชิกสมาคมนั้นมีข้อดีคือ การได้รับทราบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หากได้มี
กิจกรรมร่วมกันจะได้ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพตัวแทนยิ่งขึ้น  จากเดิมผู้ที่มีอาชีพนี้มองเป็นเพียงอาชีพ
เสริม มิได้มองเป็นอาชีพหลักเหมือนปัจจุบันที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น ทั้งนี้ การที่ตัวแทนประกัน
ชีวิตต้องอบรมก่อนการต่ออายุใบอนุญาตจึงเป็นความจ าเป็นที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
ได้ (สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้จากเว็บไซต์สมาคมคือ www.thaifa.org) 
 
2. จ านวนบริษทัประกนัภัย รายช่ือบริษทัประกนัชีวติและสัดส่วนเบีย้ประกนัภัย 
 ตามข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีจ านวนบริษัททั้งสิ้น 85 บริษัท 
โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทย 51 บริษัท  บริษัทประกันวินาศภัยสาขาบริษัท
ต่างประเทศ 5 บริษัท บริษัทประกันสุขภาพ 4 บริษัท บริษัทประกันต่อ (วินาศภัย) 1 บริษัท บริษัทประกันชีวิตที่      
จดทะเบียนในประเทศไทย 22 บริษัท บริษัทประกันชีวิตสาขาบริษัทต่างประเทศ 1 บริษัท และบริษัทประกันภัยต่อ 
(ชีวิต) 1 บริษัท ดังจะเห็นได้จากสถิติต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบความรู้ในอาชีพต่อไป 
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2-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

บทที ่2 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัตวัแทนประกนัชีวติ                                                                                 ตช.2 
                   (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่

2.1 ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต 
2.2 เงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิต 
2.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย  
 

แนวคดิ 
1.  สัญญาประกันชีวิตมีลกัษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันภัยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ  20 
ตั้งแต่มาตรา 861 ถึงมาตรา 897 หลักส าคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต ได้แก่ หลัก
เก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ และหลักเก่ียวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา 

2.  ตามค าสั่งนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ 
ฉบับมาตรฐาน ซึ่งเป็นเงื่อนไขและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ออกมาบังคับใช้กับทุกบริษัท เพื่อให้มี
แบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญได้แก่ 
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ แต่ทั้งนี้จะขอหยิบยก
เงื่อนไขบางรายการของข้อก าหนดที่ส าคัญในสัญญาประกันชีวิตได้แก่ ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 
การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน การ
ใช้สิทธิ เกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์  การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม และการระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการ  

3. การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลักคือสัญญาประกันชีวิตที่ผู้ เอา
ประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
ส่วนสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเป็นการขยายความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญา
หลัก ได้แก่ ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุและความคุ้มครองด้านสุขภาพ   

 
วตัถุประสงค์ 
 

 เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายลักษณะเฉพาะของสญัญาประกนัชีวิตได้ 
 2. อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสญัญาประกนัชีวิตได้ 
 3. อธิบายสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
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การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส�าหรับสัญญาหลักคือสัญญาประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัย 

จะได้ร ับความคุ ้มครองเป็นจ �านวนเง ินที ่แน ่นอนตามที ่ตกลงกันไว ้เม ื ่อผ ู ้ เอาประกันเส ียช ีว ิต

 
1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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เร่ืองที ่2.1  
ลกัษณะเฉพาะของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ โดยเมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยลักษณะส าคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
พิเศษ คือ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ
เป็นสัญญาประกันชีวิตที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบ านาญ
แต่ทั้งนี้การตีความสัญญาประกันภัยนั้นจะต้องพิจารณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการท า
สัญญาอย่างไร การเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิต 
กล่าวคือ ต้องมีบุคคลสองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้เสนอและฝ่ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าท า
สัญญาต่อกัน และในการฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีกฎหมายก าหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้
อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 และอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันภัยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20 ตั้งแต่มาตรา 
861 ถึงมาตรา 897 หลักส าคัญที่เป็นลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอา
ประกันภัยได้ และ 2) หลักเก่ียวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. หลกัเกีย่วกบัส่วนได้เสียอนัอาจเอาประกนัภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 

ค าว่า “ส่วนได้เสีย” คือ ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
สูญเสียหรือได้รับความเสียหายถ้ามีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
อันหนึ่งเกิดขึ้น (ไพโรจน์  วายุภาพ และสิทธิโชค ศรีเจริญ, 2541, น. 40) 
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เร่ืองที ่2.1  
ลกัษณะเฉพาะของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ โดยเมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยลักษณะส าคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
พิเศษ คือ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ
เป็นสัญญาประกันชีวิตที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบ านาญ
แต่ทั้งนี้การตีความสัญญาประกันภัยนั้นจะต้องพิจารณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการท า
สัญญาอย่างไร การเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิต 
กล่าวคือ ต้องมีบุคคลสองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้เสนอและฝ่ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าท า
สัญญาต่อกัน และในการฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีกฎหมายก าหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้
อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 และอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันภัยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20 ตั้งแต่มาตรา 
861 ถึงมาตรา 897 หลักส าคัญที่เป็นลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอา
ประกันภัยได้ และ 2) หลักเก่ียวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. หลกัเกีย่วกบัส่วนได้เสียอนัอาจเอาประกนัภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 

ค าว่า “ส่วนได้เสีย” คือ ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
สูญเสียหรือได้รับความเสียหายถ้ามีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
อันหนึ่งเกิดขึ้น (ไพโรจน์  วายุภาพ และสิทธิโชค ศรีเจริญ, 2541, น. 40) 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

หลักส่วนได้เสียถือเป็นหลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 863 ว่า “อัน
สัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่
อย่างหนึ่งอย่างใด” ซึ่งหมายความว่า ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของ ผู้ที่ตนได้เอาประกันภัยไว้ แต่
เนื่องจากชีวิตและร่างกายนั้นหากบุคคลนั้นได้ถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บ ก็เป็นความเสียหายที่ไม่อาจประมาณ
ได้ว่ามีราคาเท่าใด จะตีราคาตัวเอง ตีราคาบิดา มารดา หรือภรรยา และบุตรว่ามีราคาเท่าใดนั้นย่อมท าไม่ได้ ส่วนได้
เสียนั้นให้ดูว่าหากมีภัยที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งอาจจะส่งผลให้อีกบุคคลหนึ่งได้รับประโยชน์หรือเสีย
ประโยชน์หรือไม่ เช่น ภรรยาย่อมมีส่วนได้เสียจากมรณกรรมของสามีซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว ท าให้ได้รับความล าบาก
ในการที่จะต้องเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง นั่นคือ ภรรยามีส่วนได้เสียในชีวิตของสามี นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่า การประกัน
ชีวิตเกิดขึ้นเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจของมนุษย์สิ่งที่เป็นพื้นฐานรองรับการมีอยู่ของประกันชีวิตก็คือเศรษฐกิจ ถ้าไม่มี
สาเหตุทางเศรษฐกิจการประกันชีวิตก็จะไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้มีผลมาจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของบุคคลนั้นที่มีต่อครอบครัว
และตนเอง ดังนี้ค าว่าการประกันชีวิต จึงได้ให้ความหมายอย่างง่าย ๆ ว่า เงินที่จะส่งมอบในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม 
หลักทั่วไปของสัญญาประกันภัยตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 นั้น ผู้เอาประกันภัยตนเองย่อม
ท าได้เพราะตนเองย่อมมีส่วนได้เสียในชีวิตของตนเองอย่างแน่นอน แต่ถ้าเป็นการเอาประกันชีวิตของบุคคลอ่ืน ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้ที่ตนเอาประกันชีวิต ถ้าไม่มีส่วนได้เสีย สัญญาประกันชีวิตนั้นก็ไม่ผูกพัน
คู่สัญญาประการใด (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 76-77) 

เหตุที่กฎหมายบังคับให้ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้ที่ตนเอาประกันภัยนั้น มีเหตุผล 2 
ประการคือ  
 (1) เพื่อป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยไปท าสัญญาประกันชีวิตของบุคคลอ่ืนโดยที่ตนมิได้มีส่วนได้เสียกับความ
เป็นหรือความตายของบุคคลที่ตนน ามาเอาประกันชีวิตนั้น เพราะจะเป็นการพนันโดยเอาชีวิตคนอ่ืนเป็นเดิมพัน อัน
เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 (2) เพื่อป้องกันมิให้การฆาตกรรมชีวิตของบุคคลอื่นที่ตนมิได้มีส่วนได้เสียโดยมุ่งหวังที่จะได้รับเงินประกันชีวิต
มาเป็นประโยชน์ของตนเอง เพราะถ้าหากผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในชีวิตบุคคลอ่ืนแล้ว ก็อาจยอมเสี่ยงต่อ
กฎหมายในการท าการฆาตกรรมเพื่อหวังเงินประกันชีวิต  
 ดังนั้นกฎหมายจึงได้บัญญัติว่า หากเอาประกันชีวิตของบุคคลที่ตนไม่มีส่วนได้เสียแล้ว สัญญาประกันชีวิต
ฉบับนั้นก็ไม่มีผลแต่ประการใด อันเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ซึ่งนับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่อาจจะป้องกันการฆาตกรรมเพื่อหวัง
ผลประโยชน์จากเงินเอาประกันชีวิตได้  ในกรณีที่ได้มีการท าสัญญาประกันภัยโดยที่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียใน
ชีวิตของผู้ที่เอาประกันชีวิตไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 ก าหนดให้สัญญาประกันภัยย่อมไม่
ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญานั้นไม่ได้ 
กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยผู้เอา
ประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัย 
 ส่วนได้เสียของการประกันชีวิตแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ 1) การเอาประกันชีวิตของตนเอง และ 2) การเอา
ประกันชีวิตของบุคคลอื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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เร่ืองที ่2.1  
ลกัษณะเฉพาะของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ โดยเมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยลักษณะส าคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
พิเศษ คือ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ
เป็นสัญญาประกันชีวิตที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบ านาญ
แต่ทั้งนี้การตีความสัญญาประกันภัยนั้นจะต้องพิจารณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการท า
สัญญาอย่างไร การเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิต 
กล่าวคือ ต้องมีบุคคลสองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้เสนอและฝ่ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าท า
สัญญาต่อกัน และในการฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีกฎหมายก าหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้
อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 และอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันภัยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20 ตั้งแต่มาตรา 
861 ถึงมาตรา 897 หลักส าคัญที่เป็นลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอา
ประกันภัยได้ และ 2) หลักเก่ียวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. หลกัเกีย่วกบัส่วนได้เสียอนัอาจเอาประกนัภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 

ค าว่า “ส่วนได้เสีย” คือ ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
สูญเสียหรือได้รับความเสียหายถ้ามีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
อันหนึ่งเกิดขึ้น (ไพโรจน์  วายุภาพ และสิทธิโชค ศรีเจริญ, 2541, น. 40) 
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เอาประกันชีวิตนั้น มีเหตุผล

2 ประการคือ

 
1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

2-4
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1.1 การเอาประกันชีวิตของตนเอง  หลักในเรื่องนี้มีอยู่ว่า บุคคลทุกคนย่อมมีส่วนได้เสียในชีวิตของตนเอง 
และอาจเอาประกันชีวิตของตนเองได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยจะตกลง
กันว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยควรมีจ านวนเท่าใด ซึ่งควรค านึงถึงความเหมาะสม ตลอดจนความสามารถในการช าระ
เบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายประกอบด้วย นอกจากนี้ผู้รับประกันภัยจะต้องพิจารณาถึงรายละเอียด
เก่ียวกับผู้ที่ขอเอาประกันชีวิตเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่ และถ้ารับประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัย
ควรต้องจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเป็นจ านวนเท่าใด เช่น 1) อายุของผู้เอาประกันภัยเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้ในการพิจารณาว่า
จะรับประกันชีวิตบุคคลนั้นได้หรือไม่ 2) ขนาดของร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ าหนักเกินหรือต่ ากว่าปกติ 3) สุขภาพ       
4) ประวัติส่วนตัว เช่น สูบบุหรี่ หรือดื่มสุราหรือไม่ 5) อาชีพ 6) ที่อยู่อาศัย 7) เชื้อชาติหรือสัญชาติ 8) ฐานะทาง
เศรษฐกิจ (รายได้) 9) แบบของกรมธรรม์ประกันภัย  

ส าหรับการขอเอาประกันชีวิตตนเองมีข้อที่จะต้องพิจารณา 3 ประการคือ 
1) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้กระท าอัตวินิบาตกรรม (Suicide) ผลของสัญญาประกันชีวิตจะเป็นประการ

ใด  
 ในกรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895(1) ก าหนดว่า “ถ้าผู้เอาประกันภัยได้กระท า
อัตวินิบาตกรรมด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ท าสัญญา ผู้รับประกันภัยไม่ต้องใช้จ านวนเงินในเหตุมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งคนใด...” เหตุที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ เอาประกันชีวิตของตนเองกระท า
อัตวินิบาตกรรมเพื่อหวังให้ทายาทเป็นผู้รับประโยชน์ได้รับเงินจากประกันชีวิต แต่เมื่อกาลเวลาได้ล่วงเลยไปเกิน 1 ปี 
ความคิดที่มีมาแต่เริ่มแรกก็อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ 

2) กรณีที่ท าสัญญาประกันชีวิตตนเองไว้ในเหตุมรณะ  
 กรณีนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องระบุตัวบุคคลผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) ซึ่งต้องเป็นบุคคลอ่ืนเท่านั้น 
จะเป็นตัวบุคคลผู้เอาประกันภัยเองไม่ได้ เพราะตัวผู้เอาประกันภัยได้ถึงแก่ความตายไปแล้ว การประกันชีวิตแบบนี้
แตกต่างจากการเอาประกันชีวิตโดยอาศัยความทรงชีพ ผู้รับประโยชน์อาจจะเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้เอาประกันภัยก็ได้ 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 ตอนท้าย “อนึ่งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคล
คนหนึ่งคนเดียวกันก็ได้”) ส่วนผู้รับประโยชน์นั้นจะเป็นใครก็ได้จะมีส่วนได้เสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ก็ได้ 
เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้น หากผู้เอาประกันภัยได้ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต
แล้ว ผู้รับประโยชน์นั้นก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้น 

3) กรณีที่ท าสัญญาประกันชีวิตตนเองไว้ แล้วระบุให้ผู้อื่นเป็นผู้รับประโยชน์ 
 เนื่องจากกฎหมายมิได้มีบทบัญญัติว่า ผู้รับประโยชน์จะต้องมีส่วนได้เสียกับชีวิตของผู้เอาประกันภัย 
ฉะนั้นผู้รับประโยชน์จะเป็นใครก็ย่อมจะต้องเป็นไปตามความประสงค์ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ ในกรณีเช่นนี้ หาก
ผู้รับประโยชน์ไม่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องหรือไม่มีส่วนได้เสียกับผู้เอาประกันภัยแล้วย่อมจะเป็นมูลเหตุให้เกิดฆาตกรรม
เพื่อหวังที่จะได้รับเงินประกันชีวิต ดังนั้นเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าว กฎหมายจึงได้บัญญัติไว้ว่า ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับ
ประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาแล้ว ผู้รับประกันภัยก็ไม่ต้องจ่ายเงินตามจ านวนที่ระบุไว้แก่ผู้รับประโยชน์ แต่ต้องจ่ายค่า  
ไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัยทั้งนี้เป็นไปตามท่ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 
ก าหนดไว้ 
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เร่ืองที ่2.1  
ลกัษณะเฉพาะของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ โดยเมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยลักษณะส าคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
พิเศษ คือ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ
เป็นสัญญาประกันชีวิตที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบ านาญ
แต่ทั้งนี้การตีความสัญญาประกันภัยนั้นจะต้องพิจารณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการท า
สัญญาอย่างไร การเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิต 
กล่าวคือ ต้องมีบุคคลสองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้เสนอและฝ่ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าท า
สัญญาต่อกัน และในการฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีกฎหมายก าหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้
อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 และอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันภัยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20 ตั้งแต่มาตรา 
861 ถึงมาตรา 897 หลักส าคัญที่เป็นลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอา
ประกันภัยได้ และ 2) หลักเก่ียวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. หลกัเกีย่วกบัส่วนได้เสียอนัอาจเอาประกนัภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 

ค าว่า “ส่วนได้เสีย” คือ ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
สูญเสียหรือได้รับความเสียหายถ้ามีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
อันหนึ่งเกิดขึ้น (ไพโรจน์  วายุภาพ และสิทธิโชค ศรีเจริญ, 2541, น. 40) 
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1.1 การเอาประกันชีวิตของตนเอง  หลักในเรื่องนี้มีอยู่ว่า บุคคลทุกคนย่อมมีส่วนได้เสียในชีวิตของตนเอง 
และอาจเอาประกันชีวิตของตนเองได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยจะตกลง
กันว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยควรมีจ านวนเท่าใด ซึ่งควรค านึงถึงความเหมาะสม ตลอดจนความสามารถในการช าระ
เบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายประกอบด้วย นอกจากนี้ผู้รับประกันภัยจะต้องพิจารณาถึงรายละเอียด
เก่ียวกับผู้ที่ขอเอาประกันชีวิตเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่ และถ้ารับประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัย
ควรต้องจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเป็นจ านวนเท่าใด เช่น 1) อายุของผู้เอาประกันภัยเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้ในการพิจารณาว่า
จะรับประกันชีวิตบุคคลนั้นได้หรือไม่ 2) ขนาดของร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ าหนักเกินหรือต่ ากว่าปกติ 3) สุขภาพ       
4) ประวัติส่วนตัว เช่น สูบบุหรี่ หรือดื่มสุราหรือไม่ 5) อาชีพ 6) ที่อยู่อาศัย 7) เชื้อชาติหรือสัญชาติ 8) ฐานะทาง
เศรษฐกิจ (รายได้) 9) แบบของกรมธรรม์ประกันภัย  

ส าหรับการขอเอาประกันชีวิตตนเองมีข้อที่จะต้องพิจารณา 3 ประการคือ 
1) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้กระท าอัตวินิบาตกรรม (Suicide) ผลของสัญญาประกันชีวิตจะเป็นประการ

ใด  
 ในกรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895(1) ก าหนดว่า “ถ้าผู้เอาประกันภัยได้กระท า
อัตวินิบาตกรรมด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ท าสัญญา ผู้รับประกันภัยไม่ต้องใช้จ านวนเงินในเหตุมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งคนใด...” เหตุที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ เอาประกันชีวิตของตนเองกระท า
อัตวินิบาตกรรมเพื่อหวังให้ทายาทเป็นผู้รับประโยชน์ได้รับเงินจากประกันชีวิต แต่เมื่อกาลเวลาได้ล่วงเลยไปเกิน 1 ปี 
ความคิดที่มีมาแต่เริ่มแรกก็อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ 

2) กรณีที่ท าสัญญาประกันชีวิตตนเองไว้ในเหตุมรณะ  
 กรณีนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องระบุตัวบุคคลผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) ซึ่งต้องเป็นบุคคลอ่ืนเท่านั้น 
จะเป็นตัวบุคคลผู้เอาประกันภัยเองไม่ได้ เพราะตัวผู้เอาประกันภัยได้ถึงแก่ความตายไปแล้ว การประกันชีวิตแบบนี้
แตกต่างจากการเอาประกันชีวิตโดยอาศัยความทรงชีพ ผู้รับประโยชน์อาจจะเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้เอาประกันภัยก็ได้ 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 ตอนท้าย “อนึ่งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคล
คนหนึ่งคนเดียวกันก็ได้”) ส่วนผู้รับประโยชน์นั้นจะเป็นใครก็ได้จะมีส่วนได้เสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ก็ได้ 
เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้น หากผู้เอาประกันภัยได้ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต
แล้ว ผู้รับประโยชน์นั้นก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้น 

3) กรณีที่ท าสัญญาประกันชีวิตตนเองไว้ แล้วระบุให้ผู้อื่นเป็นผู้รับประโยชน์ 
 เนื่องจากกฎหมายมิได้มีบทบัญญัติว่า ผู้รับประโยชน์จะต้องมีส่วนได้เสียกับชีวิตของผู้เอาประกันภัย 
ฉะนั้นผู้รับประโยชน์จะเป็นใครก็ย่อมจะต้องเป็นไปตามความประสงค์ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ ในกรณีเช่นนี้ หาก
ผู้รับประโยชน์ไม่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องหรือไม่มีส่วนได้เสียกับผู้เอาประกันภัยแล้วย่อมจะเป็นมูลเหตุให้เกิดฆาตกรรม
เพื่อหวังที่จะได้รับเงินประกันชีวิต ดังนั้นเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าว กฎหมายจึงได้บัญญัติไว้ว่า ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับ
ประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาแล้ว ผู้รับประกันภัยก็ไม่ต้องจ่ายเงินตามจ านวนที่ระบุไว้แก่ผู้รับประโยชน์ แต่ต้องจ่ายค่า  
ไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัยทั้งนี้เป็นไปตามท่ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 
ก าหนดไว้ 
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           ดังนั้นในทางปฏิบัติผู้รับประกันภัยมักจะค านึงด้วยว่าผู้รับประโยชน์ควรต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้เอา
ประกันภัยด้วยจึงจะยินยอมให้เป็นผู้รับประโยชน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยที่จะต้องพิจารณาความเสี่ยงในเร่ืองนี้
ด้วย 

โดยค าพิพากษาศาลฎีกาที่เก่ียวข้องกับการเอาประกันชีวิตของตนเอง มีดังต่อไปนี้ 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2447/2516 ได้มีการวินิจฉัยไว้ว่า ไม่มีกฎหมายบทใดจ ากัดสิทธิผู้เอาประกันภัยว่าจะ

ระบุใครเป็นผู้รับประโยชน์ไม่ได้บ้าง แม้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ญาติของผู้เอาประกันภัยก็ย่อมถูกระบุเป็นผู้รับประโยชน์
ได้   

ค าพพิากษาศาลฎีกาที่  1366/2509 โจทก์จัดให้นายโอ่งประกันชีวิตโดยโจทก์เป็นผู้เสียเบี้ยประกันภัยและเป็น
ผู้รับประโยชน์ โจทก์จึงเป็นผู้เอาประกันภัย เมื่อโจทก์ไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้น  สัญญาประกันภัยย่อม
ไม่ผูกพันคู่สัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 โจทก์ย่อมไม่ได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์
สัญญานั้น ซึ่งในประเด็นนี้ท่านศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์  มีความเห็นว่า หลักในการพิจารณาต้องดูว่าผู้เอา
ประกันภัยเป็นผู้เอาประกันภัยโดยแท้จริงหรือไม่ หากเพียงแต่อาศัยชื่อและลายมือชื่อของผู้เข้าท าสัญญาประกันชีวิต 
เพื่อท าให้ดูว่าเป็นการประกันชีวิตตัวเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสีย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
863 ก็ต้องถือว่าเป็นการประกันชีวิตบุคคลอื่นไม่ใช่ประกันชีวิตตนเอง   

1.2 การเอาประกันชีวิตของบุคคลอื่น หลักในเรื่องนี้มีอยู่ว่า ผู้ที่จะเอาประกันชีวิตจะต้องมีความสัมพันธ์กับ
บุคคลผู้ที่ตนจะเอาประกันชีวิตถึงขนาดที่เรียกได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของบุคคลนั้นจึงจะถือได้ว่า ผู้เอาประกันภัยมี
ส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้ตามกฎหมาย ส าหรับความสัมพันธ์ในระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้ถูกเอาประกันภัยนี้
อาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการคือ 1) คู่สมรส 2) คู่หมั้น 3) บุพการีและผู้สืบสันดาน 4) ญาติ และ 5) ผู้มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจโดยทั่วไป   

1) คู่สมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และมาตรา 1461 คู่สมรสมีสิทธิในการท า
ประกันชีวิตให้กันได้ เพราะถือว่ามีส่วนได้เสียกัน ทั้งนี้เพราะสามีภริยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและมีหน้าที่  ที่
จะต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน   

แต่ถ้าขณะท าสัญญาผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย แต่ต่อมาส่วนได้เสียในเหตุที่
ประกันภัยหมดไป จะมีผลกระทบกระเทือนต่อสัญญาประกันชีวิตหรือไม่  เช่น สามีเอาประกันชีวิตภรรยาไว้ ต่อมา
หย่าขาดจากกัน กรณีนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อสัญญาประกันชีวิตที่ท าไว้แต่แรก  ทั้งนี้เพราะการพิจารณาส่วนได้
เสียในเหตุที่เอาประกันภัยจะพิจารณาเฉพาะในขณะที่สมัครขอท าประกันชีวิตเท่านั้น ส่วนกรณีสามีภริยาที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จะถือว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันหรือไม่  ซึ่งกรณีนี้ถือว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกัน เพราะ
แม้ว่าจะเป็นภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากได้สมรสกันตามประเพณีอยู่กินด้วยกันแล้วแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรส เมื่อ
สามีถึงแก่ความตาย หญิงนั้นก็จะได้รับความกระทบกระเทือนในการด ารงชีวิตอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าในแง่
ความสัมพันธ์ในทางกฎหมายจะไม่ยอมรับรู้สิทธิในทรัพย์สินที่ร่วมกันท ามาหาได้ก็ตาม  

2) คู่หมัน้ ในส่วนที่เก่ียวกับคู่หมั้นนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้อาจพิจารณาได้ว่า 
ชายหญิงที่เป็นคู่หมั้นกันย่อมมีความผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งหากผิดสัญญาหมั้นก็อาจพิจารณาถูกบังคับให้ใช้ค่าทดแทน
ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1439 และมาตรา 1441 ที่ถือได้ว่าเป็นส่วนได้เสียในชีวิตของกันและ
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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2-6



 

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกนัชีวิต  2-7 
 

กัน ดังนั้น จึงน่าจะพอฟังเป็นเหตุสนับสนุนในการเอาประกันชีวิตของคู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งได้ แต่เงินประกันชีวิตนั้นก็ควร
จะมีจ านวนพอสมควร มิใช่ไม่จ ากัดจ านวน 
       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เกี่ยวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้ีกบัลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสมัพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
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เร่ืองที ่2.1  
ลกัษณะเฉพาะของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ โดยเมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยลักษณะส าคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
พิเศษ คือ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ
เป็นสัญญาประกันชีวิตที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบ านาญ
แต่ทั้งนี้การตีความสัญญาประกันภัยนั้นจะต้องพิจารณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการท า
สัญญาอย่างไร การเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิต 
กล่าวคือ ต้องมีบุคคลสองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้เสนอและฝ่ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าท า
สัญญาต่อกัน และในการฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีกฎหมายก าหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้
อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 และอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันภัยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20 ตั้งแต่มาตรา 
861 ถึงมาตรา 897 หลักส าคัญที่เป็นลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอา
ประกันภัยได้ และ 2) หลักเก่ียวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. หลกัเกีย่วกบัส่วนได้เสียอนัอาจเอาประกนัภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 

ค าว่า “ส่วนได้เสีย” คือ ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
สูญเสียหรือได้รับความเสียหายถ้ามีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
อันหนึ่งเกิดขึ้น (ไพโรจน์  วายุภาพ และสิทธิโชค ศรีเจริญ, 2541, น. 40) 
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กัน ดังนั้น จึงน่าจะพอฟังเป็นเหตุสนับสนุนในการเอาประกันชีวิตของคู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งได้ แต่เงินประกันชีวิตนั้นก็ควร
จะมีจ านวนพอสมควร มิใช่ไม่จ ากัดจ านวน 
       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เกี่ยวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้ีกบัลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสมัพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
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จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
สวัสดิการให้แก่พนักงานของตนเอง  กรณีของค าพิพากษาศาลฎีกาที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
เช่น  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 64/2516 (ประชุมใหญ่) โจทก์จ้างคนขับรถบรรทุกน้ ามัน โจทก์ต้องรับผิดต่อการ
กระท าละเมิดในทางการที่จ้างของลูกจ้าง และต้องจ่ายเงินแก่ทายาทผู้อยู่ใต้อุปการะของลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่
ความตายเพราะอุบัติเหตุ นอกจากนั้นรถของโจทก์มีราคาไม่น้อย โจทก์ต้องใช้คนขับที่มีความช านาญและไว้ใจได ้โจทก์
จึงมีส่วนได้เสียที่จะเอาประกันชีวิตลูกจ้างดังกล่าวได้ ในคดีนี้ศาลฎีกาตีความส่วนได้เสียไกลกว่าของต่างประเทศ 
เพราะในต่างประเทศถือหลักการประกันชีวิตได้เฉพาะลูกจ้างที่ท าหน้าที่ส าคัญ (Keyman Insurance) หากนายจ้าง
ขาดลูกจ้างจะท าให้กิจการของนายจ้างได้รับผลกระทบกระเทือน  นายจ้างจึงอาจเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้ นายจ้าง
สามารถเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้เท่ากับเปิดโอกาสให้นายจ้างหาก าไรจากชีวิตและความตายของลูกจ้างได้มาก จึงควร
ระบุให้เอาประกันได้เฉพาะความเสียหายที่นายจ้างซึ่งได้รับจากการตายของลูกจ้าง หากก าหนดจ านวนเงินเอาประกัน
ไว้สูงเกินควรน่าจะถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อย ตกเป็นโมฆะเฉพาะส่วนที่เกินความเสียหาย ซึ่งจะเหมาะสมและเป็น
ธรรมมากกว่า หรือนายจ้างอาจเลือกท าสัญญาประกันภัยค้ าจุนความรับผิดที่อาจเกิดจากลูกจ้าง 
 ผลของการท าสัญญาประกันภัยโดยไม่มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 
บัญญัติว่า “สัญญาประกันภัยย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างใด” หมายความว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเรียกร้องให้อีก
ฝ่ายปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้ ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เอาประกันช าระเบี้ยประกันภัยและไม่มีหน้าที่จะต้อง
ใช้เงินให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ 

2.  หลกัเกีย่วกบัความสุจริตอย่างยิง่ของคู่สัญญา (Principle of Utmost Good Faith)  

 การท าสัญญาทั่วไป แม้บุคคลจะต้องใช้สิทธิของตนโดยสุจริต คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิที่จะต่อรองในการ
ตกลงให้เกิดผลดีที่สุดแก่ตน แม้จะต้องห้ามมิให้กล่าวเท็จก็ไม่จ าเป็นต้องชี้ช่องให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเห็นข้อเสียเปรียบ 
เป็นหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่จะต้องสืบสวนใคร่ครวญส่วนได้เสียของตนเอาเอง เหตุเช่นนี้จะเป็นธรรมก็ต่อเมื่อ
คู่สัญญามีโอกาสเท่าเทียมกันในอันที่จะได้รู้ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในเร่ืองที่จะท าสัญญานั้น และตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า
สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาเสี่ยงโชค ดังนั้นข้อเท็จจริงที่ใช้ในการค านวณโอกาสของการเสี่ยงภัยที่ไม่
แน่นอน เป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในความรู้ของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการท าสัญญา ผู้รับ
ประกันภัยจึงควรจะได้รู้ถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ นั้นเก่ียวกับผู้เอาประกันภัย เพื่อน ามาเป็นข้อพิจารณาในการรับประกัน
ชีวิตและเพื่อมิให้มีการพิจารณารับประกันภัยผิดพลาด ข้อเท็จจริงที่ผู้รับประกันภัยจะได้มาในระหว่างการเจรจาตกลง
นี้ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 377) 
 สุรพล  สุขทรรศนีย์ (2549, น. 38)  กล่าวว่า ตามปกติเมื่อบุคคลตกลงท านิติกรรมสัญญา หรือใช้สิทธิต่าง ๆ 
ทุกคนมีหน้าที่ต้องกระท าโดยสุจริตอยู่แล้ว ดังที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 บัญญัติว่า “ในการใช้
สิทธิแห่งตนก็ดี ในการช าระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระท าโดยสุจริต” ซึ่งก็หมายความว่า จะต้องกระท าอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่กล่าวเท็จ ไม่ฉ้อฉลหลอกลวงให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดในข้อส าคัญ แต่สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาลักษณะ
พิเศษที่กฎหมายบังคับให้คู่สัญญาฝ่ายผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องชี้แจงแสดงข้อบกพร่องของตนให้ฝ่ายผู้รับประกันภัย
ทราบ โดยเหตุผลที่ว่าการที่ผู้รับประกันภัยตัดสินใจเข้าเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจ าเป็นต้อง
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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ทราบข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจ และเพื่อมิให้ผู้รับประกันภัยตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบเกินไปในการ
ท าสัญญา จึงถือเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเหล่านี้ เรียกว่า “หลักสุจริตอย่างยิ่ง”  
 หลักสุจริตอย่างยิ่งนั้นเป็นหลักส าคัญและจ าเป็นต้องมีในสัญญาประกันชีวิต เพราะเป็นหลักที่สนับสนุนให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่คู่สัญญา ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยยอมรับหลักนี้  โดยมาตรา 865 วรรคหนึ่ง 
ก าหนดไว้ว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อม
อาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วและเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับ
ประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือรู้อยู่แล้วว่าแถลงข้อความนั้นเป็นความ
เท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ” ทั้งที่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1621 ก็ได้บัญญัติให้คู่สัญญา
เปิดเผยข้อความจริงในการท าสัญญาไว้แล้ว แต่ก็ยังน ามาบัญญัตินั้นไว้โดยเฉพาะในเรื่องประกันภัยอีกด้วย และค า
พิพากษาของศาลไทย ก็ได้วินิจฉัยเป็นแนวเดียวกันมาโดยตลอด 
 สัญญาประกันชีวิตนับอยู่ในสัญญาจ าพวกที่ต้องมีความสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง การที่ผู้รับประกันภัยเข้าท า
สัญญาจะใช้เงินโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลใดนั้น ฐานะอนามัยและสุขภาพของบุคคลนั้นย่อมเป็น
สาระส าคัญอย่างยิ่ง ถ้ามีโรคประจ าตัวย่อมมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยปกติผู้รับประกันภัยจะต้อง
เรียกเอาเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นกว่าปกติ เพราะเป็นการเสี่ยงภัยที่จะต้องใช้เงินให้เป็นจ านวนแน่นอนและเร็ววันด้วย 
และบางทีอาจถึงแก่ไม่ยอมท าสัญญาด้วยเลยก็ได้ ทั้งนี้เพราะการรับท าสัญญาด้วยผู้รับประกันภัยได้รับเบี้ยประกันภัย
เพียงเดือนหนึ่งหรือสองเดือน  ผู้เอาประกันภัยก็ตายลง และมีผลให้ผู้รับประกันภัยต้องใช้เงินให้มากกว่าเบี้ยประกันภัย
ที่รับมา ผู้รับประกันภัยก็คงไม่ประสงค์ที่จะท าสัญญาด้วยแน่นอน ผู้รับประกันภัยจึงต้องการรู้รายละเอียดทั้งหลาย
เก่ียวกับสุขภาพอนามัยของบุคคลนั้นและเมื่อเกี่ยวด้วยสุขภาพอนามัยของบุคคลใด ก็ไม่เห็นมีใครจะรู้ได้ดีกว่าเจ้าตัว
ของเขาเอง แม้แพทย์ของผู้รับประกันภัยสมัยนี้จะมีความรู้สอดส่องเห็นได้มาก โรคบางชนิดก็ไม่สามารถหยั่งรู้ได้ ดังนั้น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 จึงก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องเปิดเผยข้อความ
จริงอันเป็นสาระส าคัญในการเข้าท าสัญญาประกันชีวิตนั้น 
 สัญญาประกันชีวิตจึงเป็นสัญญาที่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา และนอกจากนี้สัญญา
ประกันชีวิตยังเป็นสัญญาต่างตอบแทนอย่างหนึ่งที่มีลักษณะแตกต่างกับสัญญาต่างตอบแทนอ่ืน ๆ ในแง่ที่ค่าตอบแทน
ของคู่สัญญาไม่เท่าเทียมกัน จะเห็นได้ว่าผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ช าระเบี้ยประกันภัยจ านวนหนึ่งเพื่อคุ้มครองภัยหรือ
ความตายที่จะเกิดแก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายเงินเอาประกันภัยเมื่อเกิดภัยนั้นขึ้นเป็นจ านวน
มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ตนได้รับจากผู้เอาประกันภัยหลายเท่า เม่ือค่าตอบแทนตามสัญญาประกันชีวิตมีจ านวนไม่เท่า
เทียมกันเช่นนี้ การเข้าท าสัญญาประกันชีวิตจะต้องค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยโดยอาศัยหลักวิชาคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องใช้ข้อมูลสถิติในการประเมินความเสี่ยงภัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวผู้เอาประกันภัยเป็นส่วน
ใหญ่ และข้อมูลเหล่านี้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รู้ดีที่สุดแต่เพียงฝ่ายเดียว ฉะนั้น เพื่อที่จะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นไป 

                                                      
 1ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 162 บัญญัติว่า “ในนิติกรรมสองฝ่าย การที่คู่กรณีฝ่ายหน่ึงจงใจน่ิงเสียไม่แจ้ง
ข้อความจริง หรือคุณสมบัติอันคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงมิได้รู้ การนั้นจะเป็นกลฉ้อฉล หากพิสูจน์ได้ว่าถ้ามิได้น่ิงเสียเช่นน้ัน นิติกรรมน้ันก็คง
จะมิได้กระท าข้ึน” 
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เร่ืองที ่2.1  
ลกัษณะเฉพาะของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ โดยเมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยลักษณะส าคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
พิเศษ คือ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ
เป็นสัญญาประกันชีวิตที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบ านาญ
แต่ทั้งนี้การตีความสัญญาประกันภัยนั้นจะต้องพิจารณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการท า
สัญญาอย่างไร การเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิต 
กล่าวคือ ต้องมีบุคคลสองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้เสนอและฝ่ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าท า
สัญญาต่อกัน และในการฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีกฎหมายก าหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้
อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 และอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันภัยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20 ตั้งแต่มาตรา 
861 ถึงมาตรา 897 หลักส าคัญที่เป็นลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอา
ประกันภัยได้ และ 2) หลักเก่ียวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. หลกัเกีย่วกบัส่วนได้เสียอนัอาจเอาประกนัภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 

ค าว่า “ส่วนได้เสีย” คือ ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
สูญเสียหรือได้รับความเสียหายถ้ามีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
อันหนึ่งเกิดขึ้น (ไพโรจน์  วายุภาพ และสิทธิโชค ศรีเจริญ, 2541, น. 40) 
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ทราบข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจ และเพื่อมิให้ผู้รับประกันภัยตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบเกินไปในการ
ท าสัญญา จึงถือเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเหล่านี้ เรียกว่า “หลักสุจริตอย่างยิ่ง”  
 หลักสุจริตอย่างยิ่งนั้นเป็นหลักส าคัญและจ าเป็นต้องมีในสัญญาประกันชีวิต เพราะเป็นหลักที่สนับสนุนให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่คู่สัญญา ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยยอมรับหลักนี้  โดยมาตรา 865 วรรคหนึ่ง 
ก าหนดไว้ว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อม
อาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วและเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับ
ประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือรู้อยู่แล้วว่าแถลงข้อความนั้นเป็นความ
เท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ” ทั้งที่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1621 ก็ได้บัญญัติให้คู่สัญญา
เปิดเผยข้อความจริงในการท าสัญญาไว้แล้ว แต่ก็ยังน ามาบัญญัตินั้นไว้โดยเฉพาะในเรื่องประกันภัยอีกด้วย และค า
พิพากษาของศาลไทย ก็ได้วินิจฉัยเป็นแนวเดียวกันมาโดยตลอด 
 สัญญาประกันชีวิตนับอยู่ในสัญญาจ าพวกที่ต้องมีความสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง การที่ผู้รับประกันภัยเข้าท า
สัญญาจะใช้เงินโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลใดนั้น ฐานะอนามัยและสุขภาพของบุคคลนั้นย่อมเป็น
สาระส าคัญอย่างยิ่ง ถ้ามีโรคประจ าตัวย่อมมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยปกติผู้รับประกันภัยจะต้อง
เรียกเอาเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นกว่าปกติ เพราะเป็นการเสี่ยงภัยที่จะต้องใช้เงินให้เป็นจ านวนแน่นอนและเร็ววันด้วย 
และบางทีอาจถึงแก่ไม่ยอมท าสัญญาด้วยเลยก็ได้ ทั้งนี้เพราะการรับท าสัญญาด้วยผู้รับประกันภัยได้รับเบี้ยประกันภัย
เพียงเดือนหนึ่งหรือสองเดือน  ผู้เอาประกันภัยก็ตายลง และมีผลให้ผู้รับประกันภัยต้องใช้เงินให้มากกว่าเบี้ยประกันภัย
ที่รับมา ผู้รับประกันภัยก็คงไม่ประสงค์ที่จะท าสัญญาด้วยแน่นอน ผู้รับประกันภัยจึงต้องการรู้รายละเอียดทั้งหลาย
เก่ียวกับสุขภาพอนามัยของบุคคลนั้นและเมื่อเกี่ยวด้วยสุขภาพอนามัยของบุคคลใด ก็ไม่เห็นมีใครจะรู้ได้ดีกว่าเจ้าตัว
ของเขาเอง แม้แพทย์ของผู้รับประกันภัยสมัยนี้จะมีความรู้สอดส่องเห็นได้มาก โรคบางชนิดก็ไม่สามารถหยั่งรู้ได้ ดังนั้น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 จึงก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องเปิดเผยข้อความ
จริงอันเป็นสาระส าคัญในการเข้าท าสัญญาประกันชีวิตนั้น 
 สัญญาประกันชีวิตจึงเป็นสัญญาที่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา และนอกจากนี้สัญญา
ประกันชีวิตยังเป็นสัญญาต่างตอบแทนอย่างหนึ่งที่มีลักษณะแตกต่างกับสัญญาต่างตอบแทนอ่ืน ๆ ในแง่ที่ค่าตอบแทน
ของคู่สัญญาไม่เท่าเทียมกัน จะเห็นได้ว่าผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ช าระเบี้ยประกันภัยจ านวนหนึ่งเพื่อคุ้มครองภัยหรือ
ความตายที่จะเกิดแก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายเงินเอาประกันภัยเมื่อเกิดภัยนั้นขึ้นเป็นจ านวน
มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ตนได้รับจากผู้เอาประกันภัยหลายเท่า เม่ือค่าตอบแทนตามสัญญาประกันชีวิตมีจ านวนไม่เท่า
เทียมกันเช่นนี้ การเข้าท าสัญญาประกันชีวิตจะต้องค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยโดยอาศัยหลักวิชาคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องใช้ข้อมูลสถิติในการประเมินความเสี่ยงภัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวผู้เอาประกันภัยเป็นส่วน
ใหญ่ และข้อมูลเหล่านี้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รู้ดีที่สุดแต่เพียงฝ่ายเดียว ฉะนั้น เพื่อที่จะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นไป 

                                                      
 1ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 162 บัญญัติว่า “ในนิติกรรมสองฝ่าย การที่คู่กรณีฝ่ายหน่ึงจงใจน่ิงเสียไม่แจ้ง
ข้อความจริง หรือคุณสมบัติอันคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงมิได้รู้ การนั้นจะเป็นกลฉ้อฉล หากพิสูจน์ได้ว่าถ้ามิได้น่ิงเสียเช่นน้ัน นิติกรรมน้ันก็คง
จะมิได้กระท าข้ึน” 
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ด้วยความเป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้อยู่ในฐานะผู้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในการเสี่ ยงภัยของตน จึงมี
หน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงเหล่านั้นให้ผู้รับประกันภัยทราบ การไม่เปิดเผยข้อความจริงและการไม่แถลงข้อความ
เป็นเท็จ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะท าให้ผู้รับประกันภัยสามารถประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม หาก
ปรากฏว่าข้อความจริงที่เปิดเผยให้ผู้รับประกันภัยได้ทราบนั้นเป็นความเสี่ยงที่นอกเหนือความสามารถที่ผู้รับ
ประกันภัยจะรับเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงภัยได้ ผู้รับประกันภัยจะไม่รับประกันชีวิตรายนั้น หรือถ้าหากภัยนั้นยังอยู่
ในวิสัยที่จะรับเสี่ยงได้แต่ภาระความเสี่ยงนั้นสูงกว่าปกติ ผู้รับประกันภัยก็อาจจะรับประกันชีวิตโดยการปรับอัตราเบี้ย
ประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่สูงกว่าปกตินั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เข้าร่วมการเฉลี่ยการเสี่ยงภัย 
หลักความสุจริตอย่างยิ่งจึงเป็นหลักส าคัญอีกข้อหนึ่ง (ชูพงศ์ กระแสร์, 2555, น. 27-28)    
 ตัวอย่างค าพิพากษาเก่ียวกับหลักสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา มีดังนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2447/2516 หากผู้รับประกันภัยควรจะได้รู้เท่าทันถึงฐานะของบุคคลผู้ขอเอาประกัน
ชีวิตโดยใช้ความระมัดระวังสอดส่องเยี่ยงวิญญูชนแล้ว แม้ผู้ขอเอาประกันภัยจะปกปิดหรือแถลงข้อเท็จจริงเกี่ย วกับ
ฐานะอันแท้จริง ผู้รับประกันภัยก็หามีสิทธิบอกล้างโมฆียะกรรมไม่ เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 866 ให้ถือว่าสัญญาเป็นอันสมบูรณ์แล้ว 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 922/2542 ในสัญญาประกันชีวิตเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยซึ่งการใช้เงินย่อมอาศัย
ความทรงชีพหรือมรณะของตน ต้องเปิดเผยข้อความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบ ท. ผู้เอาประกันชีวิตป่วยเป็นวัณโรค
ปอดซึ่งเป็นโรคร้ายแรงและได้รับการรักษาเก่ียวกับโรคดังกล่าวเป็นเวลานาน แต่มิได้แจ้งข้อความจริงดังกล่าวให้จ าเลย
ทราบเมื่อขอเอาประกันชีวิต ซึ่งหากจ าเลยทราบก็อาจเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นหรือไม่รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิต
จึงเป็นโมฆียะ ผู้รับประกันภัยย่อมมีสิทธิที่บอกล้างนิติกรรมได้โดยมิต้องค านึงว่าผู้เอาประกันภัยจะถึงแก่ความตาย
หรือไม่ หรือตายด้วยเหตุใด เมื่อผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่ความตายแล้ว จ าเลยจะบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอันเป็น
โมฆียะต่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาได้ เมื่อจ าเลยบอกล้างสัญญาอันเป็นโมฆียะแล้วจึงไม่ต้องรับผิดใช้เงิน
ให้โจทก์ 
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

2-10



 

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกนัชีวิต  2-11 
 

เร่ืองที ่2.2  
เงือ่นไขส าคญัของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 มีข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยว่า การที่กฎหมายได้บัญญัติเรื่องกรมธรรม์ประกันภัย และ
ก าหนดมีรายการต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยไว้ก็เพื่อให้ผู้รับประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งมีเนื้อความ
เป็นไปตรงตามแบบประกันที่ได้ตกลงกันส่งให้แก่ผู้เอาประกันภัยไว้เป็นหลักฐานว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วมีความผูกพัน
คู่สัญญาเพราะสัญญาประกันชวีิตบางชนิด เช่น สัญญาประกันชีวิตก าหนดระยะเวลายาวนานอาจเป็นเวลา 15 ปี 20 ปี 
หรือตลอดชีพของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอาจจะไม่ทราบข้อตกลงระหว่างผู้เอา
ประกันภัยกับผู้รับประกันภัยก็ได้ จึงมีการก าหนดเรื่องต่าง ๆ ไว้ให้ชัดเจน ดังนั้นผู้รับประกันภัยจะออกกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีลายมือชื่อผู้รับประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องน าแบบกรมธรรม์ประกันภัยไป
ขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบ ทั้งในแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต เงื่อนไขของ
สัญญาประกันชีวิตและอัตราเบี้ยประกันภัยแล้ว ผู้รับประกันภัยจึงจะน าออกขายหรือรับประกันชีวิตตามแบบที่ได้รับ
อนุญาตนั้นกับบุคคลทั่วไปได้  ทั้งนี้การที่กฎหมายก าหนดในลักษณะนี้ไว้ก็เพื่อมุ่งคุ้มครองประชาชนทั่วไปให้ได้รับ
ความเป็นธรรมทางด้านสัญญา โดยก าหนดเง่ือนไขไว้โดยชัดแจ้งไม่ ใช่ว่ามีข้อยกเว้นความรับผิดจนไม่ต้องรับผิดเลย 
และให้มีการเก็บเบี้ยประกันภัยในอัตราที่เหมาะสมกับความคุ้มครองที่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยด้วย  
 นายทะเบียน ได้มีค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2546 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2546 เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญฉบับมาตรฐาน ออกมาบังคับใช้กับทุกบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้มี
แบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่ กรมธรรม์ประกัน
ชีวิต แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การท่ีกรมธรรม์ประกันชีวิตมีมาตรฐานเดียวกันก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้านสัญญา เพื่อป้องกันมิให้
บริษัทประกันชีวิตร่างสัญญาที่เอาเปรียบ ไม่เป็นธรรม โดยค าสั่งนายทะเบียนดังกล่าวได้มีการแบ่งออกเป็นแต่ละหมวด 
คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ หมวดที่ 4 
การกู้ยืมเงิน และหมวดที่ 5 สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ รวมทั้งสิ้น 24 ข้อ แต่ทั้งนี้จะขอหยิบยกเงื่อนไขบาง
รายการของข้อก าหนดที่ส าคัญในสัญญาประกันชีวิต ได้แก่ 1) ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 2) การไม่โต้แย้ง
หรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 3) การแถลงอายุคลาดเคลื่อน 4) การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่า
กรมธรรม์ 5) ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม และ 6) การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. ความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย 

มีการก าหนดให้ใบค าขอเอาประกันชีวิตและใบแถลงสุขภาพซึ่งแนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยเป็นสัญญา
ประกันชีวิต ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดไว้ว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอา

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่2.1  
ลกัษณะเฉพาะของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ โดยเมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยลักษณะส าคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
พิเศษ คือ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ
เป็นสัญญาประกันชีวิตที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบ านาญ
แต่ทั้งนี้การตีความสัญญาประกันภัยนั้นจะต้องพิจารณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการท า
สัญญาอย่างไร การเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิต 
กล่าวคือ ต้องมีบุคคลสองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้เสนอและฝ่ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าท า
สัญญาต่อกัน และในการฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีกฎหมายก าหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้
อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 และอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันภัยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20 ตั้งแต่มาตรา 
861 ถึงมาตรา 897 หลักส าคัญที่เป็นลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอา
ประกันภัยได้ และ 2) หลักเก่ียวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. หลกัเกีย่วกบัส่วนได้เสียอนัอาจเอาประกนัภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 

ค าว่า “ส่วนได้เสีย” คือ ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
สูญเสียหรือได้รับความเสียหายถ้ามีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
อันหนึ่งเกิดขึ้น (ไพโรจน์  วายุภาพ และสิทธิโชค ศรีเจริญ, 2541, น. 40) 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เร่ืองที ่2.2  
เงือ่นไขส าคญัของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 มีข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยว่า การที่กฎหมายได้บัญญัติเรื่องกรมธรรม์ประกันภัย และ
ก าหนดมีรายการต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยไว้ก็เพื่อให้ผู้รับประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งมีเนื้อความ
เป็นไปตรงตามแบบประกันที่ได้ตกลงกันส่งให้แก่ผู้เอาประกันภัยไว้เป็นหลักฐานว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วมีความผูกพัน
คู่สัญญาเพราะสัญญาประกันชวีิตบางชนิด เช่น สัญญาประกันชีวิตก าหนดระยะเวลายาวนานอาจเป็นเวลา 15 ปี 20 ปี 
หรือตลอดชีพของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอาจจะไม่ทราบข้อตกลงระหว่างผู้เอา
ประกันภัยกับผู้รับประกันภัยก็ได้ จึงมีการก าหนดเรื่องต่าง ๆ ไว้ให้ชัดเจน ดังนั้นผู้รับประกันภัยจะออกกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีลายมือชื่อผู้รับประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องน าแบบกรมธรรม์ประกันภัยไป
ขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบ ทั้งในแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต เงื่อนไขของ
สัญญาประกันชีวิตและอัตราเบี้ยประกันภัยแล้ว ผู้รับประกันภัยจึงจะน าออกขายหรือรับประกันชีวิตตามแบบที่ได้รับ
อนุญาตนั้นกับบุคคลทั่วไปได้  ทั้งนี้การที่กฎหมายก าหนดในลักษณะนี้ไว้ก็เพื่อมุ่งคุ้มครองประชาชนทั่วไปให้ได้รับ
ความเป็นธรรมทางด้านสัญญา โดยก าหนดเงื่อนไขไว้โดยชัดแจ้งไม่ ใช่ว่ามีข้อยกเว้นความรับผิดจนไม่ต้องรับผิดเลย 
และให้มีการเก็บเบี้ยประกันภัยในอัตราที่เหมาะสมกับความคุ้มครองที่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยด้วย  
 นายทะเบียน ได้มีค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2546 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2546 เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญฉบับมาตรฐาน ออกมาบังคับใช้กับทุกบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้มี
แบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่ กรมธรรม์ประกัน
ชีวิต แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การท่ีกรมธรรม์ประกันชีวิตมีมาตรฐานเดียวกันก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้านสัญญา เพื่อป้องกันมิให้
บริษัทประกันชีวิตร่างสัญญาที่เอาเปรียบ ไม่เป็นธรรม โดยค าสั่งนายทะเบียนดังกล่าวได้มีการแบ่งออกเป็นแต่ละหมวด 
คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ หมวดที่ 4 
การกู้ยืมเงิน และหมวดที่ 5 สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ รวมทั้งสิ้น 24 ข้อ แต่ทั้งนี้จะขอหยิบยกเงื่อนไขบาง
รายการของข้อก าหนดที่ส าคัญในสัญญาประกันชีวิต ได้แก่ 1) ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 2) การไม่โต้แย้ง
หรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 3) การแถลงอายุคลาดเคลื่อน 4) การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่า
กรมธรรม์ 5) ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม และ 6) การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. ความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย 

มีการก าหนดให้ใบค าขอเอาประกันชีวิตและใบแถลงสุขภาพซึ่งแนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยเป็นสัญญา
ประกันชีวิต ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดไว้ว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอา
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ประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่ แล้ว
ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท า
สัญญา หรือรู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ” ทั้งนี้บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิด
โดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในใบค าขอเอาประกันชีวิตหรือเอกสารใดที่ได้มอบให้ไว้
กับบริษัทแล้ว ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเปิดเผยข้อความจริง 

นอกจากจะบัญญัติไว้ในกฎหมายโดยชัดแจ้งแล้ว ยังปรากฏว่าในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับมาตรฐานซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการก าหนดข้อความเตือนให้ผู้เอา
ประกันภัยทราบ และได้ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการรับประกันภัยเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในเร่ืองนี้ไว้ด้วย  

ในการประกันชีวิตพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตถือเป็นสาระส าคัญ ปกติมักได้แก่ข้อเท็จจริงเรื่องอายุ 
หรือประวัติสุขภาพอนามัย เช่น ผู้เอาประกันภัยเคยเป็นโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูงมาก่อนหรือไม่ ย่อมถือ
เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ  

 
2. การไม่โต้แย้งหรือคดัค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย   

ในสัญญาประกันชีวิตก าหนดให้ระยะเวลาบอกล้างสัญญามีก าหนด 2 ปี นับแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ หรือ 1 
เดือนนับแต่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรค
สอง ได้ก าหนดระยะเวลาบอกล้างสัญญา เนื่องจากการแถลงข้อความเป็นเท็จ และการปกปิดความจริงไว้เป็นเวลา 5 ปี
นับแต่วันท าสัญญา หรือ 1 เดือนนับแต่ผู้รับประกันภัยทราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้  แต่ทั้งนี้ได้มีการย่นก าหนด
ระยะเวลาบอกล้างสัญญาประกันชีวิตจาก 5 ปี มาเหลือเพียงภายในก าหนด 2 ปี ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยให้ได้รับความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ หรือได้รับการจ่ายเงินหรือชดใช้จ านวนเงินตามสัญญาประกันชีวิตให้
เร็วยิ่งขึ้น ปรากฏตามตัวอย่างค าพิพาษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5852/2537 ระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 865 วรรคสอง ไม่ใช่อายุความ จึงไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 191 (เดิม) ที่
จะย่นเข้าไม่ได้ เม่ือจ าเลยผู้รับประกันชีวิตยอมลดระยะเวลาในการบอกล้างโมฆียะกรรมจากก าหนด 5 ปีนับแต่วันท า
สัญญาประกันชีวิตลงมาเป็นก าหนด 2 ปีนับแต่วันที่จ าเลยอนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต จ าเลยจึงต้องผูกพัน
ตามนั้น  

ซึ่งค าพิพาษาศาลฎีกานี้ได้มีหมายเหตุไว้ดังต่อไปนี้ อายุความนั้นคือระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ว่าสิทธิ
เรียกร้องจะต้องฟ้องร้องภายในก าหนดเวลานี้ ถ้าปล่อยทิ้งไว้จนเกินก าหนดก็ฟ้องร้องบังคับไม่ได้ซึ่งเรียกว่าคดีขาดอายุ
ความ (ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ หุตะสิงห์ ค าสอนชั้นปริญญาตรี กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและ
สัญญา หน้า 115) ดังนี้ อายุความจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิเรียกร้อง ซึ่งสิทธิเรียกร้องก็คือหนี้นั่นเอง  เพราะค าว่า 
“หนี้” มีความหมายเป็นสองทาง ความหมายหนึ่ง หมายถึงสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นความหมายที่มองจากด้านเจ้าหนี้หรือ 
ผู้มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ แต่ความหมายของค าว่า “หนี้” อีกทางหนึ่งหมายความว่า “ภาระ หน้าที่” หรือ
ความเป็นหนี้ซึ่งเป็นการมองจากทางด้านลูกหนี้ผู้มีความผูกพันจะต้องช าระหนี้  (ศาสตราจารย์โสภณ รัตนากร 
ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หน้า 42) จะเห็นได้ว่าระยะเวลาที่กฎหมาย
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มีผลบังคับ หรือ

1 เดือนนับแต่
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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ก าหนดที่ถือได้ว่าเป็นอายุความนั้น ต้องมีลักษณะเป็นการก าหนดเวลาที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องสามารถเรียกร้อง
ให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ หากก าหนดเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้มิใช่เร่ืองที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องสามารถเรียกร้องให้
ลูกหนี้ช าระหนี้ได้แล้ว ก าหนดเวลานั้นก็ถือไม่ได้ว่าเป็นอายุความ แต่เป็นเพียงก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในกฎหมาย
โดยทั่วไป ดังเช่นค าพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 บัญญัติว่า “ใน
กรณีประกันชีวิตบุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผย
ข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่า
รู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จ สัญญานั้นเป็นโมฆียะ ซึ่งผู้รับประกันภัยย่อมมีสิทธิบอกล้างโมฆียะได้ภายใน
ก าหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้หรืออาจใช้สิทธิภายในก าหนด 5 ปี นับแต่วัน
ท าสัญญา” เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตราดังกล่าวนี้ตามที่ผู้หมายเหตุได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่าในเบื้องต้นนัน้
เป็นสิทธิของผู้รับประกันภัยที่จะบอกล้างโมฆียะกรรมได้ในกรณีที่เข้าเหตุดังกล่าว  ภายหลังเมื่อบอกล้างโมฆียะกรรม
แล้ว หากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ คู่สัญญาจึงมีสิทธิเรียกร้องให้ต่างฝ่ายต่างช าระหนี้ให้แก่ กัน 
ก าหนดระยะเวลาที่เก่ียวกับสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นในภายหลังนี้จึงเป็นอายุความ  เนื่องจากเป็นกรณีที่เจ้าหนี้หรือผู้มี
สิทธิเรียกร้องสามารถเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ หรือลูกหนี้มีความผูกพันที่จะต้องช าระหนี้ ส่วนสิทธิในการบอก
ล้างโมฆียะกรรมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงสิทธิซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดสิทธิเรียกร้องในการที่จะเรียกให้คู่สัญญา
แต่ละฝ่ายช าระหนี้ แม้กฎหมายก าหนดระยะเวลาไว้ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นก าหนดเวลาที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธเิรียกร้องสามารถ
เรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ จึงมิใช่อายุความ คู่สัญญาจึงสามารถตกลงย่นหรือขยายระยะเวลาให้แตกต่างไปจากที่
กฎหมายบัญญัติไว้ได้   

 
3. การแถลงอายุคลาดเคลือ่น   
 การแถลงอายุคลาดเคลื่อนมี 3 กรณี   
  (1) กรณีแถลงอายุน้อยกว่าความจริง แต่ยังอยู่ในพิกัดอัตราที่รับประกันภัยได้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ
จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งผลประโยชน์ต่าง ๆ ลดลงตามส่วน โดยเทียบอัตราส่วนกับเบี้ยประกันชีวิตที่ต้องช าระ
ตามอายุจริง   
  (2) กรณีแถลงอายุมากกว่าความจริงแต่อายุจริงยังอยู่ในพิกัด ท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกัน
ชีวิตสูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันชีวิตให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย 
  (3) หากแถลงอายุคลาดเคลื่อนและอายุจริงอยู่นอกพิกัดอัตราการรับประกันภัย ผู้รับประกันภัยมีสิทธิ
บอกล้างสัญญาได้ เช่น ผู้รับประกันภัยถือหลักไม่ยอมรับประกันชีวิตผู้ที่อายุถึง 60 ปีบริบูรณ์ แต่ผู้ขอเอาประกันชีวิต
แถลงตอนที่มาขอท าสัญญาประกันชีวิตว่าตนมีอายุ 55 ปี ทั้ง ๆ ที่ตนอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เช่นนี้ หากผู้รับ
ประกันภัยตกลงท าสัญญาประกันชีวิตด้วย สัญญาประกันชีวิตนี้ย่อมเป็นโมฆียะ หากผู้รับประกันภัยใช้สิทธิบอกล้าง
สัญญา เท่ากับว่าสัญญานั้นไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดให้ แต่กรณีผู้รับ
ประกันภัยไม่ใช้สิทธิบอกล้าง สัญญานั้นยังคงมีผลบังคับสมบูรณ์ 
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เร่ืองที ่2.1  
ลกัษณะเฉพาะของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ โดยเมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยลักษณะส าคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
พิเศษ คือ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ
เป็นสัญญาประกันชีวิตที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบ านาญ
แต่ทั้งนี้การตีความสัญญาประกันภัยนั้นจะต้องพิจารณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการท า
สัญญาอย่างไร การเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิต 
กล่าวคือ ต้องมีบุคคลสองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้เสนอและฝ่ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าท า
สัญญาต่อกัน และในการฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีกฎหมายก าหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้
อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 และอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันภัยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20 ตั้งแต่มาตรา 
861 ถึงมาตรา 897 หลักส าคัญที่เป็นลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอา
ประกันภัยได้ และ 2) หลักเก่ียวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. หลกัเกีย่วกบัส่วนได้เสียอนัอาจเอาประกนัภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 

ค าว่า “ส่วนได้เสีย” คือ ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
สูญเสียหรือได้รับความเสียหายถ้ามีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
อันหนึ่งเกิดขึ้น (ไพโรจน์  วายุภาพ และสิทธิโชค ศรีเจริญ, 2541, น. 40) 
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ก าหนดที่ถือได้ว่าเป็นอายุความนั้น ต้องมีลักษณะเป็นการก าหนดเวลาที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องสามารถเรียกร้อง
ให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ หากก าหนดเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้มิใช่เร่ืองที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องสามารถเรียกร้องให้
ลูกหนี้ช าระหนี้ได้แล้ว ก าหนดเวลานั้นก็ถือไม่ได้ว่าเป็นอายุความ แต่เป็นเพียงก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในกฎหมาย
โดยทั่วไป ดังเช่นค าพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 บัญญัติว่า “ใน
กรณีประกันชีวิตบุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผย
ข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่า
รู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จ สัญญานั้นเป็นโมฆียะ ซึ่งผู้รับประกันภัยย่อมมีสิทธิบอกล้างโมฆียะได้ภายใน
ก าหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้หรืออาจใช้สิทธิภายในก าหนด 5 ปี นับแต่วัน
ท าสัญญา” เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตราดังกล่าวนี้ตามที่ผู้หมายเหตุได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่าในเบื้องต้นนัน้
เป็นสิทธิของผู้รับประกันภัยที่จะบอกล้างโมฆียะกรรมได้ในกรณีที่เข้าเหตุดังกล่าว  ภายหลังเมื่อบอกล้างโมฆียะกรรม
แล้ว หากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ คู่สัญญาจึงมีสิทธิเรียกร้องให้ต่างฝ่ายต่างช าระหนี้ให้แก่ กัน 
ก าหนดระยะเวลาที่เก่ียวกับสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นในภายหลังนี้จึงเป็นอายุความ  เนื่องจากเป็นกรณีที่เจ้าหนี้หรือผู้มี
สิทธิเรียกร้องสามารถเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ หรือลูกหนี้มีความผูกพันที่จะต้องช าระหนี้ ส่วนสิทธิในการบอก
ล้างโมฆียะกรรมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงสิทธิซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดสิทธิเรียกร้องในการที่จะเรียกให้คู่สัญญา
แต่ละฝ่ายช าระหนี้ แม้กฎหมายก าหนดระยะเวลาไว้ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นก าหนดเวลาที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธเิรียกร้องสามารถ
เรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ จึงมิใช่อายุความ คู่สัญญาจึงสามารถตกลงย่นหรือขยายระยะเวลาให้แตกต่างไปจากที่
กฎหมายบัญญัติไว้ได้   

 
3. การแถลงอายุคลาดเคลือ่น   
 การแถลงอายุคลาดเคลื่อนมี 3 กรณี   
  (1) กรณีแถลงอายุน้อยกว่าความจริง แต่ยังอยู่ในพิกัดอัตราที่รับประกันภัยได้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ
จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งผลประโยชน์ต่าง ๆ ลดลงตามส่วน โดยเทียบอัตราส่วนกับเบี้ยประกันชีวิตที่ต้องช าระ
ตามอายุจริง   
  (2) กรณีแถลงอายุมากกว่าความจริงแต่อายุจริงยังอยู่ในพิกัด ท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกัน
ชีวิตสูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันชีวิตให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย 
  (3) หากแถลงอายุคลาดเคลื่อนและอายุจริงอยู่นอกพิกัดอัตราการรับประกันภัย ผู้รับประกันภัยมีสิทธิ
บอกล้างสัญญาได้ เช่น ผู้รับประกันภัยถือหลักไม่ยอมรับประกันชีวิตผู้ที่อายุถึง 60 ปีบริบูรณ์ แต่ผู้ขอเอาประกันชีวิต
แถลงตอนที่มาขอท าสัญญาประกันชีวิตว่าตนมีอายุ 55 ปี ทั้ง ๆ ที่ตนอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เช่นนี้ หากผู้รับ
ประกันภัยตกลงท าสัญญาประกันชีวิตด้วย สัญญาประกันชีวิตนี้ย่อมเป็นโมฆียะ หากผู้รับประกันภัยใช้สิทธิบอกล้าง
สัญญา เท่ากับว่าสัญญานั้นไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดให้ แต่กรณีผู้รับ
ประกันภัยไม่ใช้สิทธิบอกล้าง สัญญานั้นยังคงมีผลบังคับสมบูรณ์ 
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ตัวอย่างเช่น นายสมชาย อายุจริง 60 ปี แต่แถลงว่ามีอายุ 50 ปี ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะลดจ านวนเงินที่จะ
ชดใช้ลงได้ 
 หรือ นางสมศรี อายุจริง 70 ปี แต่แถลงว่ามีอายุ 65 ปี ถ้าโดยปกติบริษัทจะรับประกันภัยส าหรับบุคคลที่มี
อายุไม่เกิน 65 ปี ดังนี้สัญญาเป็นโมฆียะตามมาตรา 893 วรรคสอง 

(3) การเป็นโมฆียะตามมาตรา 893 นั้น กฎหมายมิได้บัญญัติให้คืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต จึงต้องน า
มาตรา 176 มาใช้บังคับ คือผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดเพื่อให้คู่กรณีกลับสู่ฐานะเดิม 

 
4. การใช้สิทธิเกีย่วกบัมูลค่ากรมธรรม์  
 การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 บัญญัติว่า “ผู้เอา
ประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสียในเวลาใด ๆ ก็ได้ด้วยการไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ถ้าและได้ส่งเบี้ย
ประกันภัยมาแล้วอย่างน้อยสามปีไซร้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือรับ
กรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จจากผู้รับประกันภัย” การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตตามมาตรานี้ เป็นการบอกเลิกสัญญาโดย
เหตุปกติ หมายความว่าสัญญานั้นสมบูรณ์อยู่ตลอดมาจนถึงเวลาบอกเลิก ผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะผูกพันตาม
สัญญาต่อไปย่อมเลิกสัญญาเสียได้โดยเพียงไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ขอให้สังเกตว่าสิทธิเลิกสัญญาตามมาตรานี้ เป็น
สิทธิของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา เว้นแต่จะเข้ากรณีสัญญาเป็นโมฆียะและผู้รับ
ประกันภัยใช้สิทธิบอกล้างเท่านั้น วิธีการบอกเลิกสัญญากฎหมายมิได้บัญญัติว่า ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้ผู้รับ
ประกันภัยทราบแต่อย่างใด เพียงแต่งดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไปก็ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาแล้ว  ผล
ของการบอกเลิกสัญญาตามมาตรานี้ หากผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยประกันภัยยังไม่ครบ 3 ปี ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใด ๆ ต่อผู้รับประกันภัย แต่ถ้าหากส่งเบี้ยประกันภัยครบ 3 ปีแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ หรือการแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาจากผู้รับประกันภัย  
ปรากฏตามตัวอย่างค าพิพาษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 433/2513 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 หาได้บัญญัติว่าการเลิก
สัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ เมื่อผู้เอาประกันภัยงดส่ง
เบี้ยประกันภัยก็ต้องถือว่าได้บอกเลิกสัญญาประกันภัยแล้วนับแต่วันที่งดส่ง แต่เมื่อปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยได้ส่งเบี้ย
ประกันภัยมาเกิน 3 ปีแล้ว ผู้เอาประกันภัยก็ชอบที่จะได้รับค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญาประกันภัย 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1996/2500 ผู้เอาประกันชีวิตขาดส่งเบี้ยประกันภัยตามก าหนดอาจถือว่าผู้เอาประกัน
ชีวิตตั้งใจเลิกสัญญาตามมาตรา 894 ประกอบกับค าขอประกันภัยมีว่า ถ้าถึงก าหนดไม่ช าระเงินให้ครบตาม
ก าหนดเวลา สัญญานี้เป็นอันสิ้นสุด จึงท าให้สัญญาประกันภัยสิ้นอายุแม้จะไม่ได้ระบุข้อความนี้ไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยก็ตาม ผู้เอาประกันชีวิตส่งเบี้ยประกันภัยมาไม่ครบ 3 ปี ยังไม่มีสิทธิได้รับค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย 
 อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ กรมธรรม์ประกันชีวิตบางประเภท แม้มีการส่งเบี้ยประกันชีวิตไม่ครบ 3 ปี ก็อาจมี
เงินค่าเวนคืน ดังนั้น เม่ือผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต บริษัทก็ต้องคืนเงินค่าเวนคืนนั้น   
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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5. ผู้เอาประกนัภัยฆ่าตวัตายหรือถูกฆาตกรรม   
 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 บัญญัติว่า      
“เมื่อใดจะต้องใช้เงินในเหตุมรณะของบุคคลหนึ่งคนใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินนั้นในเมื่อมรณภัยอันนั้น
เกิดขึ้น เว้นแต่   
 (1) บุคคลนั้นได้กระท าอัตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่งนับแต่วันท าสัญญา หรือ   
 (2) บุคคลผู้นั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา   
 ในกรณีที่ 2 นี้ ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือให้แก่ทายาท
ของผู้นั้น”  
 เหตุที่กฎหมายบัญญัติยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยไว้ ก็ด้วยวัตถุประสงค์ป้องกันมิให้มีการท าสัญญา
ประกันชีวิตเพื่อหวังเงินประกัน หรืออาจเป็นได้ที่ผู้เอาประกันชีวิตตั้งใจจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วท าสัญญาประกันชีวิตโดย
หวังว่าทายาทจะได้รับประโยชน์จากเงินประกันชีวิต กฎหมายลงโทษผู้นั้นด้วยการให้หมดสิทธิได้รับชดใช้เงินตาม
สัญญา อย่างไรก็ตามกฎหมายก็ยังค านึงด้วยเหมือนกันว่า หากถือหลักนี้โดยไม่จ ากัดเวลาไว้บ้างก็เป็นการผูกมัดผู้เอา
ประกันภัยเกินไป เพราะเมื่อท าสัญญาประกันชีวิตแล้ว ผู้เอาประกันภัยอาจมีเหตุเกี่ยวกับสภาพจิตใจคิดฆ่าตัวตาย 
และฆ่าตัวตายไปจริง ๆ ซึ่งสาเหตุของการฆ่าตัวตายอาจไม่ใช่จากการหวังเงินประกันชีวิตตามสัญญาก็ได้ ถ้าเช่นนั้นจะ
ปรับให้เป็นผิดแก่ผู้เอาประกันภัยถึงขนาดหมดสิทธิได้รับใช้เงินตามสัญญา  ทั้ง ๆ ที่ผู้ เอาประกันภัยก็ได้ส่งเบี้ย
ประกันภัยมาเป็นเวลานานแล้วเช่นนี้ก็ดูจะไม่เป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัย จากเหตุดังกล่าวกฎหมายจึงได้ก าหนดเวลา
ไว้ 1 ปี โดยเชื่อว่า ถึงแม้จะมีบุคคลต้องการท าสัญญาประกันชีวิตแล้วคิดจะฆ่าตัวตายเพื่อให้ทายาทได้รับเงินนั้น ผู้นั้น
ก็ต้องรอถึง 1 ปี  
 ส่วนกรณีผู้เอาประกันภัยหรือผู้ถูกเอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา กฎหมายต้องการลงโทษ
ผู้รับประโยชน์ด้วย จึงบัญญัติไม่ให้ผู้รับประโยชน์ได้รับเงินประกันชีวิตนั้นเลย 
 
6. การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 กระบวนการอนุญาโตตุลาการ เป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกวิธีหนึ่ง ซึ่งเกิดจากคู่กรณีที่พิพาทตกลงกัน
ให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดข้ึนระหว่างกันโดยมีกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการรองรับ และ
ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตาม 
 สัญญาประกันภัยจัดได้ว่าเป็นสัญญาทางธุรกิจประเภทหนึ่ง ในการประกอบธุรกิจประกันชีวิต อาจมีข้อพิพาท
หรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญา ซึ่งเมื่อมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้น ย่อมน าไปสู่การฟ้องร้องคดี ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดภาระต่อทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเร่ืองค่าใช้จ่าย ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความ จึงได้มี
การน ากระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) มาเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทเก่ียวกับสิทธิหรือหน้าที่ของ
คู่สัญญา และยังช่วยให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัด ยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ของคู่สัญญาอันจะมีต่อไปในอนาคต ใน
กรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภททั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย ก าหนดให้มีเงื่อนไขการระงับข้อพิพาท
ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต (ตามค าสั่งนายทะเบียนที่ 95/2541) ความว่า “ในกรณีที่มีข้อ
พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์กับ
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เร่ืองที ่2.1  
ลกัษณะเฉพาะของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ โดยเมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยลักษณะส าคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
พิเศษ คือ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ
เป็นสัญญาประกันชีวิตที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบ านาญ
แต่ทั้งนี้การตีความสัญญาประกันภัยนั้นจะต้องพิจารณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการท า
สัญญาอย่างไร การเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิต 
กล่าวคือ ต้องมีบุคคลสองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้เสนอและฝ่ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าท า
สัญญาต่อกัน และในการฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีกฎหมายก าหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้
อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 และอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันภัยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20 ตั้งแต่มาตรา 
861 ถึงมาตรา 897 หลักส าคัญที่เป็นลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอา
ประกันภัยได้ และ 2) หลักเก่ียวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. หลกัเกีย่วกบัส่วนได้เสียอนัอาจเอาประกนัภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 

ค าว่า “ส่วนได้เสีย” คือ ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
สูญเสียหรือได้รับความเสียหายถ้ามีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
อันหนึ่งเกิดขึ้น (ไพโรจน์  วายุภาพ และสิทธิโชค ศรีเจริญ, 2541, น. 40) 
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5. ผู้เอาประกนัภัยฆ่าตวัตายหรือถูกฆาตกรรม   
 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 บัญญัติว่า      
“เมื่อใดจะต้องใช้เงินในเหตุมรณะของบุคคลหนึ่งคนใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินนั้นในเมื่อมรณภัยอันนั้น
เกิดขึ้น เว้นแต่   
 (1) บุคคลนั้นได้กระท าอัตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่งนับแต่วันท าสัญญา หรือ   
 (2) บุคคลผู้นั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา   
 ในกรณีที่ 2 นี้ ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือให้แก่ทายาท
ของผู้นั้น”  
 เหตุที่กฎหมายบัญญัติยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยไว้ ก็ด้วยวัตถุประสงค์ป้องกันมิให้มีการท าสัญญา
ประกันชีวิตเพื่อหวังเงินประกัน หรืออาจเป็นได้ที่ผู้เอาประกันชีวิตตั้งใจจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วท าสัญญาประกันชีวิตโดย
หวังว่าทายาทจะได้รับประโยชน์จากเงินประกันชีวิต กฎหมายลงโทษผู้นั้นด้วยการให้หมดสิทธิได้รับชดใช้เงินตาม
สัญญา อย่างไรก็ตามกฎหมายก็ยังค านึงด้วยเหมือนกันว่า หากถือหลักนี้โดยไม่จ ากัดเวลาไว้บ้างก็เป็นการผูกมัดผู้เอา
ประกันภัยเกินไป เพราะเมื่อท าสัญญาประกันชีวิตแล้ว ผู้เอาประกันภัยอาจมีเหตุเกี่ยวกับสภาพจิตใจคิดฆ่าตัวตาย 
และฆ่าตัวตายไปจริง ๆ ซึ่งสาเหตุของการฆ่าตัวตายอาจไม่ใช่จากการหวังเงินประกันชีวิตตามสัญญาก็ได้ ถ้าเช่นนั้นจะ
ปรับให้เป็นผิดแก่ผู้เอาประกันภัยถึงขนาดหมดสิทธิได้รับใช้เงินตามสัญญา  ทั้ง ๆ ที่ผู้ เอาประกันภัยก็ได้ส่งเบี้ย
ประกันภัยมาเป็นเวลานานแล้วเช่นนี้ก็ดูจะไม่เป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัย จากเหตุดังกล่าวกฎหมายจึงได้ก าหนดเวลา
ไว้ 1 ปี โดยเชื่อว่า ถึงแม้จะมีบุคคลต้องการท าสัญญาประกันชีวิตแล้วคิดจะฆ่าตัวตายเพื่อให้ทายาทได้รับเงินนั้น ผู้นั้น
ก็ต้องรอถึง 1 ปี  
 ส่วนกรณีผู้เอาประกันภัยหรือผู้ถูกเอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา กฎหมายต้องการลงโทษ
ผู้รับประโยชน์ด้วย จึงบัญญัติไม่ให้ผู้รับประโยชน์ได้รับเงินประกันชีวิตนั้นเลย 
 
6. การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 กระบวนการอนุญาโตตุลาการ เป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกวิธีหนึ่ง ซึ่งเกิดจากคู่กรณีที่พิพาทตกลงกัน
ให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดข้ึนระหว่างกันโดยมีกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการรองรับ และ
ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตาม 
 สัญญาประกันภัยจัดได้ว่าเป็นสัญญาทางธุรกิจประเภทหนึ่ง ในการประกอบธุรกิจประกันชีวิต อาจมีข้อพิพาท
หรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญา ซึ่งเมื่อมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้น ย่อมน าไปสู่การฟ้องร้องคดี ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดภาระต่อทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเร่ืองค่าใช้จ่าย ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความ จึงได้มี
การน ากระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) มาเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทเก่ียวกับสิทธิหรือหน้าที่ของ
คู่สัญญา และยังช่วยให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัด ยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ของคู่สัญญาอันจะมีต่อไปในอนาคต ใน
กรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภททั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย ก าหนดให้มีเงื่อนไขการระงับข้อพิพาท
ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต (ตามค าสั่งนายทะเบียนที่ 95/2541) ความว่า “ในกรณีที่มีข้อ
พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์กับ
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บริษัทประกันชีวิต และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัท
ประกันชีวิตตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง
หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย และหากผู้มีสิทธิเรียกร้อง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ผู้รับประกันภัยก็จะตกลง
ยินยอมและให้มีการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
 การตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท หากคู่พิพาททั้งสองไม่สามารถเจรจาประนอมข้อพิพาท
กันได้ ให้ร่วมกันตั้งบุคคลผู้ท าหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทจากทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการของ
ส านักงาน คปภ. ซึ่งการตั้งอนุญาโตตุลาการต้องท าเป็นหนังสือตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
 (1)  กรณีข้อพิพาทที่ไม่มีทุนทรัพย์ หรือข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้มี
จ านวน 1 คน 
 (2)  กรณีข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเกิน 2,000,000 บาท ให้มีอนุญาโตตุลาการ จ านวน 3 คน 
เว้นแต่คู่พิพาทตกลงกันให้มีจ านวน 1 คน ก็ได้ 
 (3)  เมื่อคู่พิพาทตกลงเลือกอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดข้อพิพาทได้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน
กับอนุญาโตตุลาการ และก าหนดวันพิจารณานัดแรก เพื่อชี้สองสถานก าหนดประเด็นข้อพิพาท 
 ตัวอย่างค าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

6.1 ข้อพพิาทหมายเลขแดงที่  56/2550      
 ประเดน็ข้อพพิาท  
  1. ในเวลาท าสัญญาประกันชีวิตนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย ได้ละเว้นเสียไม่เปิดเผย
ข้อความจริงเก่ียวกับสุขภาพที่เจ็บป่วยเป็นโรคความดัน โลหิตสูงและโรคกระดูกคองอกกดรากประสาทหรือแถลง
ข้อความอันเป็นเท็จประการใดหรือไม่  
 2. การที่ผู้คัดค้านบอกล้างสัญญาประกันชีวิตเช่นนั้น สมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่  
 3. ค่าเสียหายมีเพียงใด และเป็นค่าเสียหายที่ผู้คัดค้านต้องรับผิดหรือไม่ เพียงใด  
 ข้อเท็จจริง  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549 ผู้เสนอข้อพิพาทได้ยื่นค าขอเอาประกันชีวิตแบบไม่ตรวจสุขภาพกับ
บริษัทผู้คัดค้าน ตัวแทนของผู้คัดค้านได้สอบถามข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและโรคภัยไข้เจ็บของผู้เสนอข้อพิพาท
รวม 17 ข้อ ซึ่งถือเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญซึ่งท าให้บริษัทประกันชีวิตจะใช้พิจารณาตกลงรับประกันชีวิต เช่น 
ท่านเคยเป็น หรือทราบว่าเป็น หรือเคยได้รับค าแนะน า การตรวจและหรือการรักษาโรค หรือความผิดปกติ... โ รค
ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตต่ า โรคกระดูก กระดูกอ่อน เป็นต้นหรือไม่ ผู้เสนอข้อพิพาทตอบว่าไม่เคย 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 ผู้เสนอข้อพิพาทเข้ารักษาตัวด้วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคกระดูกคอ
งอกกดรากประสาท ซึ่งได้แจ้งให้ผู้คัดค้านในฐานะผู้รับประกันภัยทราบด้วยแล้ว และเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2549     
ผู้คัดค้านได้แจ้งให้โรงพยาบาลและผู้เสนอข้อพิพาททราบว่า ให้ผู้เสนอข้อพิพาททดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน 
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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เพราะมีข้อสงสัยว่าอยู่ในข่ายข้อยกเว้นความรับผิดตามสัญญาประกันชีวิตที่ผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิด เนื่องจากผู้เสนอข้อ
พิพาทมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพบางประการที่มิได้แจ้งให้ผู้คัดค้านทราบในขณะขอท าสัญญาประกันชีวิต ซึ่งท าให้        
ผู้คัดค้านส าคัญผิดตกลงรับประกันชีวิต ผู้คัดค้านจึงบอกล้างสัญญาประกันชีวิตไปยังผู้เสนอข้อพิพาทในฐานะผู้รับ
ประกันภัยลงวันที่ 29 มกราคม 2549 และผู้เสนอข้อพิพาทได้รับการบอกกล่าวการบอกล้างสัญญาโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 
 ค าวินิจฉัยช้ีขาด พิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือบอกล้างโมฆียกรรมของสัญญาประกันชีวิตของผู้คัดค้าน ย่อมมี
ผลนับแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป ตามมาตรา 130 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงพ้นก าหนด 1 
เดือนนับแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2549 ซึ่งเป็นวันที่ผู้คัดค้านทราบมูล (เค้าเร่ืองหรือต้นเรื่อง) อันจะบอกล้างได้ การบอก
ล้างโฆมียกรรมของผู้คัดค้านจึงไม่ชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง ผู้คัดค้านต้องรับ
ผิดชดใช้เงินให้ผู้เสนอข้อพิพาทตามสัญญาประกันชีวิต ซึ่งเงินค่าสินไหมประกันชีวิตดังกล่าวจ านวน 251,687 บาทนั้น 
ผู้เสนอข้อพิพาทมีใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล แต่ผู้คัดค้านไม่มีพยานหลักฐานมาน าสืบหักล้าง จึงฟังได้ว่าผู้เสนอ
ข้อพิพาทได้รับความเสียหายส าหรับค่ารักษาพยาบาลเป็นจ านวนดังกล่าวจริง 
 วินิจฉัยช้ีขาด ให้ผู้คัดค้านชดใช้เงินจ านวน 251,687 บาท ให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาท ตามที่ขอมา พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี (ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย) นับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2550 ซึ่งเป็นวันที่ผู้คัดค้านผิดนัด (เพราะเป็นวันที่หนังสือบอกล้างสัญญาประกันชีวิตไปถึงผู้เสนอข้อพิพาท) เป็นต้นไป
จนกว่าจะช าระเสร็จแก่ผู้เสนอข้อพิพาท       

6.2 ข้อพพิาทหมายเลขแดงที่ 55/2554 
 ประเดน็ข้อพพิาท  ผู้คัดค้านจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนมรณกรรมตามกรมธรรม์ประกันชีวิต 
หรือไม่ เพียงใด   
 ข้อเท็จจริง คู่พิพาทน าสืบไม่โต้แย้งรับฟังได้ว่า นาย อ. (ผู้เสียชีวิต) ได้ยื่นค าขอเอาประกันชีวิตกับผู้คัดค้าน 
ซึ่งระบุชื่อผู้เสนอข้อพิพาทเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญา โดยต้องกรอกข้อเท็จจริงตามแบบค าขอเอาประกันชีวิต ใน
แบบค าขอดังกล่าวมีข้อสอบถามว่า นาย อ. ผู้เอาประกันชีวิต ดื่มหรือเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจ า
หรือไม่ กับเคยรักษาอาการหรือโรคที่เกิดจากพิษสุราหรือไม่ ในขณะนั้นนาย อ. กรอกข้อค าตอบในช่อง “ไม่ดื่ม” กับ 
“ไม่เคย” ตามล าดับ หลังจากนั้นผู้คัดค้านก็ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้เมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2551 ต่อมาเมื่อวันที่  
21 พฤศจิกายน 2552 นาย อ. ถึงแก่กรรม ผู้เสนอข้อพิพาทในฐานะผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตดังกล่าว 
เรียกร้องให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรม แต่ผู้คัดค้านได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า นาย อ. มีประวัติเป็น
โรคพิษสุราเร้ือรังมาก่อนขอเอาประกันชีวิต โดยไม่ได้แถลงไว้ในใบค าขอเอาประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
ผู้คัดค้านจึงบอกล้างกรมธรรม์ประกันภัย และปฏิเสธไม่ชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรม    
 ค าวินิจฉัยช้ีขาด อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการน าสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้วในประเด็นที่
ผู้คัดค้านอ้างว่า สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ เพราะนาย อ. มีประวัติเป็นโรคพิษสุราเร้ือรังมาก่อนขอเอาประกันชีวิต 
โดยอ้างรายงานแพทย์และประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลท่าวุ้ง ซึ่งมีนาง ส. ผู้พิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมของ          
ผู้คัดค้านเบิกความว่า ก่อนท าประกันชีวิต นาย อ. เคยเข้ารับการรักษาด้วยโรคพิษสุราเร้ือรัง ซึ่งหากผู้คัดค้านทราบก็
จะบอกปัดไม่รับประกันชีวิต เพราะเป็นโรคร้ายแรง กรณีดังกล่าวจึงถือว่านาย อ. แถลงข้อเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพเป็น
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เร่ืองที ่2.1  
ลกัษณะเฉพาะของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ โดยเมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยลักษณะส าคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
พิเศษ คือ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ
เป็นสัญญาประกันชีวิตที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบ านาญ
แต่ทั้งนี้การตีความสัญญาประกันภัยนั้นจะต้องพิจารณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการท า
สัญญาอย่างไร การเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิต 
กล่าวคือ ต้องมีบุคคลสองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้เสนอและฝ่ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าท า
สัญญาต่อกัน และในการฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีกฎหมายก าหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้
อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 และอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันภัยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20 ตั้งแต่มาตรา 
861 ถึงมาตรา 897 หลักส าคัญที่เป็นลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอา
ประกันภัยได้ และ 2) หลักเก่ียวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. หลกัเกีย่วกบัส่วนได้เสียอนัอาจเอาประกนัภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 

ค าว่า “ส่วนได้เสีย” คือ ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
สูญเสียหรือได้รับความเสียหายถ้ามีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
อันหนึ่งเกิดขึ้น (ไพโรจน์  วายุภาพ และสิทธิโชค ศรีเจริญ, 2541, น. 40) 
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เพราะมีข้อสงสัยว่าอยู่ในข่ายข้อยกเว้นความรับผิดตามสัญญาประกันชีวิตที่ผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิด เนื่องจากผู้เสนอข้อ
พิพาทมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพบางประการที่มิได้แจ้งให้ผู้คัดค้านทราบในขณะขอท าสัญญาประกันชีวิต ซึ่งท าให้        
ผู้คัดค้านส าคัญผิดตกลงรับประกันชีวิต ผู้คัดค้านจึงบอกล้างสัญญาประกันชีวิตไปยังผู้เสนอข้อพิพาทในฐานะผู้รับ
ประกันภัยลงวันที่ 29 มกราคม 2549 และผู้เสนอข้อพิพาทได้รับการบอกกล่าวการบอกล้างสัญญาโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 
 ค าวินิจฉัยช้ีขาด พิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือบอกล้างโมฆียกรรมของสัญญาประกันชีวิตของผู้คัดค้าน ย่อมมี
ผลนับแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป ตามมาตรา 130 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงพ้นก าหนด 1 
เดือนนับแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2549 ซึ่งเป็นวันที่ผู้คัดค้านทราบมูล (เค้าเร่ืองหรือต้นเรื่อง) อันจะบอกล้างได้ การบอก
ล้างโฆมียกรรมของผู้คัดค้านจึงไม่ชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง ผู้คัดค้านต้องรับ
ผิดชดใช้เงินให้ผู้เสนอข้อพิพาทตามสัญญาประกันชีวิต ซึ่งเงินค่าสินไหมประกันชีวิตดังกล่าวจ านวน 251,687 บาทนั้น 
ผู้เสนอข้อพิพาทมีใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล แต่ผู้คัดค้านไม่มีพยานหลักฐานมาน าสืบหักล้าง จึงฟังได้ว่าผู้เสนอ
ข้อพิพาทได้รับความเสียหายส าหรับค่ารักษาพยาบาลเป็นจ านวนดังกล่าวจริง 
 วินิจฉัยช้ีขาด ให้ผู้คัดค้านชดใช้เงินจ านวน 251,687 บาท ให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาท ตามที่ขอมา พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี (ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย) นับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2550 ซึ่งเป็นวันที่ผู้คัดค้านผิดนัด (เพราะเป็นวันที่หนังสือบอกล้างสัญญาประกันชีวิตไปถึงผู้เสนอข้อพิพาท) เป็นต้นไป
จนกว่าจะช าระเสร็จแก่ผู้เสนอข้อพิพาท       

6.2 ข้อพพิาทหมายเลขแดงที่ 55/2554 
 ประเดน็ข้อพพิาท  ผู้คัดค้านจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนมรณกรรมตามกรมธรรม์ประกันชีวิต 
หรือไม่ เพียงใด   
 ข้อเท็จจริง คู่พิพาทน าสืบไม่โต้แย้งรับฟังได้ว่า นาย อ. (ผู้เสียชีวิต) ได้ยื่นค าขอเอาประกันชีวิตกับผู้คัดค้าน 
ซึ่งระบุชื่อผู้เสนอข้อพิพาทเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญา โดยต้องกรอกข้อเท็จจริงตามแบบค าขอเอาประกันชีวิต ใน
แบบค าขอดังกล่าวมีข้อสอบถามว่า นาย อ. ผู้เอาประกันชีวิต ดื่มหรือเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจ า
หรือไม่ กับเคยรักษาอาการหรือโรคที่เกิดจากพิษสุราหรือไม่ ในขณะนั้นนาย อ. กรอกข้อค าตอบในช่อง “ไม่ดื่ม” กับ 
“ไม่เคย” ตามล าดับ หลังจากนั้นผู้คัดค้านก็ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้เมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2551 ต่อมาเมื่อวันที่  
21 พฤศจิกายน 2552 นาย อ. ถึงแก่กรรม ผู้เสนอข้อพิพาทในฐานะผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตดังกล่าว 
เรียกร้องให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรม แต่ผู้คัดค้านได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า นาย อ. มีประวัติเป็น
โรคพิษสุราเร้ือรังมาก่อนขอเอาประกันชีวิต โดยไม่ได้แถลงไว้ในใบค าขอเอาประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
ผู้คัดค้านจึงบอกล้างกรมธรรม์ประกันภัย และปฏิเสธไม่ชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรม    
 ค าวินิจฉัยช้ีขาด อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการน าสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้วในประเด็นที่
ผู้คัดค้านอ้างว่า สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ เพราะนาย อ. มีประวัติเป็นโรคพิษสุราเร้ือรังมาก่อนขอเอาประกันชีวิต 
โดยอ้างรายงานแพทย์และประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลท่าวุ้ง ซึ่งมีนาง ส. ผู้พิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมของ          
ผู้คัดค้านเบิกความว่า ก่อนท าประกันชีวิต นาย อ. เคยเข้ารับการรักษาด้วยโรคพิษสุราเร้ือรัง ซึ่งหากผู้คัดค้านทราบก็
จะบอกปัดไม่รับประกันชีวิต เพราะเป็นโรคร้ายแรง กรณีดังกล่าวจึงถือว่านาย อ. แถลงข้อเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพเป็น

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

2-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

เท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง จึงเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านปฏิเสธไม่ชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรม ผู้เสนอข้อพิพาทเบิกความว่า 
รายงานแพทย์ฉบับที่ผู้คัดค้านอ้างเป็นฉบับเดียวกันกับพยานเอกสารของผู้เสนอข้อพิพาท แต่รายงานแพทย์ดังกล่าว
เป็นการบันทึกอาการของผู้ป่วยที่ได้จากการให้ถ้อยค าของญาติผู้น าส่งเท่านั้น การตรวจวิเคราะห์และการรักษาไม่ได้
กระท าโดยแพทย์ และนาย อ. มารับบริการเป็นเวลาเพียง 15 นาที เนื่องจากมีการนอนไม่หลับ เพ้อ ฯลฯ แพทย์รักษา
โดยการให้ยาฉีด มีการนัดหมายและนัดรับยาในภายหลัง ประกอบกับแพทย์ที่มีชื่อในรายงานดังกล่าวเป็นเพียงแพทย์
เวร ซึ่งไม่ได้สอบถามอาการและตรวจรักษานาย อ. โดยตรง     
 พิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารรายงานแพทย์ที่คู่พิพาทโต้แย้งกันนั้น เป็นแบบบันทึกการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 
ไม่ใช่การวินิจฉัยของแพทย์ผู้ท าการรักษา แต่เป็นการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคผ่านการรายงานของพยาบาล จึงยังไม่
แน่ชัดว่านาย อ. ป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือไม่ ดังนั้น นาย อ. ย่อมไม่รู้ข้อเท็จจริงหรือประจักษ์แก่ตนว่าเป็นโรคพิษ
สุราเรื้อรัง การที่ถูกน าตัวส่งโรงพยาบาลในขณะนั้นก็เพราะอาการติดสุรา แพทย์ท าการตรวจรักษาและฉีดยาให้ใน
ระยะเวลาอันสั้นเพียง 15 นาที และหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลอีกเลย ดังนั้น การที่นาย อ. กรอกข้อเท็จจริงใน
ค าขอเอาประกันชีวิตไปเช่นนั้น เป็นการตอบข้อมูลตามที่ นาย อ. เข้าใจข้อเท็จจริงว่าตนสุจริต ถูกต้องและตรงกับ
ความเป็นจริงแล้ว กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์กรณีละเว้นหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 865 สัญญาประกันชีวิตจึงสมบูรณ์ ไม่เป็นโมฆียะ ส าหรับความรับผิดที่ผู้คัดค้านจะต้องชดใช้ให้แก่    
ผู้เสนอข้อพิพาทนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องมาตามความคุ้มครองประกันชีวิต 150,000 บาท ความคุ้มครองกรณี
ยกเว้นเบี้ยประกันภัย 150,000 บาท ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมแบบก าหนดเวลา 100,000 บาท และความ
คุ้มครองเพิ่มเติมโรคร้าย 150,000 บาท รวมเป็นเงิน 550,000 บาท กรณีนี้ผู้คัดค้านรับผิดว่าเมื่อนาย อ. เสียชีวิตและ
ไม่ผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประโยชน์จะได้รับค่าสินไหมจากการคุ้มครองประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติม
แบบก าหนดเวลาและสัญญาเพิ่มเติมโรคร้าย รวมเป็นเงิน 400,000 บาทเท่านั้น เพราะกรณีความคุ้มครองกรณียกเว้น
เบี้ยประกันภัย 150,000 บาท นั้น ตามกรมธรรม์ประกันภัยระบุว่า จะต้องเป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเกิด
โรคภัยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพ ดังนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทจึงไม่มีสิทธิได้รับความคุ้ มครองในส่วนนี้ และรับผิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ตามเงื่อนไขสัญญาประกันภัย       
 วินิจฉัยช้ีขาด ให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรมแก่ผู้ เสนอข้อพิพาทจ านวน 400,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปี นับแต่วันที่ผู้คัดค้านปฏิเสธ (ตามที่ผู้เสนอข้อพิพาทขอมา) เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระ
เสร็จ       
 อย่างไรก็ตามในบางกรณีก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งอนุญาโตตุลาการ เช่น เม่ือผู้รับประกันภัยปฏิเสธความ
รับผิดตามสัญญา หรือเมื่อผู้รับประกันภัยไม่ได้เสนอขอให้มีการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือเมื่อวัตถุที่เอาประกันภัยได้รับ
ความเสียหายโดยสิ้นเชิง ซึ่งอาจไม่จ าเป็นต้องมีการชี้ขาดอย่างใดอีก หรือเมื่อไม่มีการท าความตกลงกันเป็นอย่างอื่นอีก
แล้ว เป็นต้น ดังตัวอย่างพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 
1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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 ในกรณีที่คู่กรณีได้ตกลงกันให้ตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาด และเมื่ออนุญาโตตุลาการได้ขี้ขาดแล้ว ถ้าคู่กรณีฝ่าย
ใดไม่ยอมปฏิบัติตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องมาร้องขอต่อศาลที่มีเขตอ านาจให้
พิพากษาตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นแล้ว ศาลก็จะบังคับให้ปฏิบัติตามค าพิพากษาต่อไป ตามที่กฎหมายได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 221 “การเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดนอก
ศาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ” 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกนัชีวิต  2-3 
 

เร่ืองที ่2.1  
ลกัษณะเฉพาะของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ โดยเมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยลักษณะส าคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
พิเศษ คือ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ
เป็นสัญญาประกันชีวิตที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบ านาญ
แต่ทั้งนี้การตีความสัญญาประกันภัยนั้นจะต้องพิจารณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการท า
สัญญาอย่างไร การเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิต 
กล่าวคือ ต้องมีบุคคลสองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้เสนอและฝ่ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าท า
สัญญาต่อกัน และในการฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีกฎหมายก าหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้
อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 และอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันภัยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20 ตั้งแต่มาตรา 
861 ถึงมาตรา 897 หลักส าคัญที่เป็นลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอา
ประกันภัยได้ และ 2) หลักเก่ียวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. หลกัเกีย่วกบัส่วนได้เสียอนัอาจเอาประกนัภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 

ค าว่า “ส่วนได้เสีย” คือ ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
สูญเสียหรือได้รับความเสียหายถ้ามีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
อันหนึ่งเกิดขึ้น (ไพโรจน์  วายุภาพ และสิทธิโชค ศรีเจริญ, 2541, น. 40) 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 ในกรณีที่คู่กรณีได้ตกลงกันให้ตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาด และเมื่ออนุญาโตตุลาการได้ขี้ขาดแล้ว ถ้าคู่กรณีฝ่าย
ใดไม่ยอมปฏิบัติตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องมาร้องขอต่อศาลที่มีเขตอ านาจให้
พิพากษาตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นแล้ว ศาลก็จะบังคับให้ปฏิบัติตามค าพิพากษาต่อไป ตามที่กฎหมายได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 221 “การเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดนอก
ศาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ” 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

2-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

เร่ืองที ่2.3  
สัญญาเพิม่เติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัย 
  
 
 ส าหรับจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจะต้องใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้นจะต้องก าหนดเป็นจ านวนที่แน่นอน
โดยไม่ต้องค านึงถึงความเสียหายของผู้เอาประกันชีวิตแต่อย่างใด เนื่องจากสัญญาประกันชีวิตไม่ใช่สัญญาชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนดังเช่นสัญญาประกันวินาศภัยที่ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เป็น
จริง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 แต่สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที่ผู้รับประกันภัยตกลงใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้ โดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลหนึ่ง ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงมีหน้าที่ต้องใช้เงินจ านวน
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาประกันชีวิต ดังปรากฏตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 64/2516 วินิจฉัยว่า ในสัญญาประกันชีวิต
บุคคลอื่นนั้น ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยใช้เงินจ านวนที่เอาประกันภัยไว้เต็มตามสัญญาโดยไม่
จ าต้องพิจารณาถึงมูลค่าแห่งส่วนได้เสียที่ผู้เอาประกันภัยมีต่อเจ้าของชีวิต ซึ่งก าหนดเป็นเงื่อนไขการใช้เงินหรือไม่ ศาล
ฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า ถ้าสัญญาประกันภัยรายพิพาทเป็นสัญญาประกันวินาศภัยแล้ว จ าเลยผู้รับประกันภัย
ย่อมมีสิทธิที่จะพิสูจน์ค่าสินไหมทดแทนเพื่อรับผิดในจ านวนวินาศภัยอันแท้จริงตามมาตรา 877 ทั้งนี้เพราะสัญญา
ประกันวินาศภัยเป็นสัญญาชดใช้ค่าเสียหาย ผู้เอาประกันภัยจะค้าก าไรจากสัญญาประกันวินาศภัยหาได้ไม่ แต่ถ้า
สัญญาประกันภัยรายพิพาทเป็นสัญญาประกันชีวิตแล้ว บทบัญญัติดังกล่าวหาได้น ามาใช้แก่สัญญาประกันชีวิตไม่ 
เพราะสัญญาประกันชีวิตมิใช่สัญญาชดใช้ความเสียหาย เมื่อก าหนดเงินไว้เท่าใดก็ต้องจ่ายตามจ านวนนั้น เมื่อสัญญา
ประกันภัยรายพิพาทเป็นสัญญาประกันชีวิตและโจทก์ก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวมาแล้วข้างต้น สัญญาประกันภัยราย
พิพาทจึงมีผลสมบูรณ์ทุกประการ เมื่อนายจ้างที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายโดยอุบัติเหตุในระหว่างอายุสัญญาประกันภัย
จ าเลยก็ต้องจ่ายเงินหนึ่งแสนบาทให้โจทก์ตามเงื่อนไขในสัญญา จ าเลยจะขอน าสืบถึงค่าเสียหายอันแท้จริงในสัญญา
ประกันชีวิตหาได้ไม่ 
 การประกันชีวิตเป็นที่ทราบกันว่า ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครอง  หรือได้รับผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขการจ่ายเงินของแต่ละแบบของการประกันภัยซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต และผลประโยชน์
กรณีมีชีวิตอยู่รอด กรมธรรม์ประกันภัยทั่วไปไม่ได้ให้ความคุ้มครองถึงกรณีของการเจ็บป่วย  หากผู้เอาประกันภัย
ต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วย ต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมแนบกับกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต สัญญานั้นคือสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ซึ่งจะให้ผลประโยชน์เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลทั่ว ๆ ไป และสัญญา
เพิ่มเติมโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิษฉัยว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา  
 การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลักคือสัญญาประกันชีวิต ส่วนสัญญาเพิ่มเติม
ขยายความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาหลัก เช่น ความคุ้มครองด้านสุขภาพ ค่ารักษาต่าง  ๆ เป็นต้น โดยในการซื้อ
สัญญาเพิ่มเติม ต้องซื้อควบกับสัญญาหลัก ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด และปกติการซื้อสัญญาเพิ่มเติมต้อง
ซื้อปีต่อปี หากสัญญาประกันชีวิตซึ่งเป็นสัญญาหลักครบก าหนดสัญญาหรือสิ้นผลบังคับ สัญญาเพิ่มเติมจะสิ้นผลบังคับ  
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

2-20



 

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกนัชีวิต  2-21 
 

 สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองเป็นการท าสัญญาแนบท้ายสัญญาประกันภัย ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นจาก
กรมธรรม์ประกันภัยหลัก ได้แก่ 1) สัญญาเพิ่มเติม และ 2) สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. สัญญาเพิม่เตมิ  

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ  เนื่องจาก
อุบัติเหตุ และสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ ซึ่งให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เป็นผลประโยชน์ที่ผู้เอา
ประกันภัยสามารถซื้อเพิ่มเติมแนบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต  
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 890 บัญญัติว่า “จ านวนเงินอันจะพึงใช้นั้น จะช าระเป็นเงิน
จ านวนเดียว หรือเป็นเงินรายปีก็ได้ สุดแต่จะตกลงกันระหว่างคู่สัญญา” จ านวนเงินอันจะพึงใช้นั้น หมายถึง เงินที่ผู้
รับประกันชีวิตจะจ่ายให้ตามสัญญา มิได้หมายถึงเงินเบี้ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยมีความผูกพันต้องจ่ายตามสัญญา 
ไม่มีการจ่ายตามล าดับอย่างการประกันวินาศภัย โดยตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1769/2521 สัญญาประกันอุบัติเหตุ
เดินทางมีเงื่อนไขจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยทั้งในกรณีถึงแก่ความตายรวมทั้งบาดเจ็บ  ดังนี้สัญญาที่เกี่ยวกับการใช้
เงินอาศัยความมรณะของผู้เอาประกันภัยย่อมเป็นสัญญาประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 
889 ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเต็มจ านวนอันจะพึงใช้ตามมาตรา 890 จะจ่ายตามจ านวนวินาศภัยอันแท้จริงโดยเก่ียงให้
บังคับเอาแก่ผู้รับประกันภัยรายแรกก่อนย่อมมิได้ ซึ่งในการจ่ายค่าชดเชยเนื่องจากเหตุเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยจะ
จ่ายให้ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกันกับผู้เอาประกันภัยโดยผู้
เอาประกันภัยมิได้แสดงเจตนาเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ บริษัทจะจ่ายให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย แต่ในกรณีมี
ผู้รับประโยชน์หลายคนและผู้รับประโยชน์บางคนเสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกันกับผู้เอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่
ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่า ๆ กัน หรือเป็นไปตามส่วนที่ผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนาไว้ในใบค าขอเอา
ประกันภัย ส าหรับค่าชดเชยอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
 สัญญาประกันอุบัติเหตุมีวัตถุแห่งการประกันภัยอยู่ที่การเสี่ยงภัยต่อชีวิตและร่างกายของบุคคล อย่างไรก็ตาม
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการเสี่ยงภัยถึงชีวิตเท่านั้นที่มีลักษณะการประกันชีวิต เพราะถ้าบุคคลที่ถูกเอาประกันภัยถึงแก่
ความตาย ก็ถือได้ว่าความมรณะของบุคคลเป็นเงื่อนไขแห่งการใช้เงินจ านวนหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 889 แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ถึงแก่ความตาย เช่น เป็นแต่เพียงทุพพลภาพเสียแขนขา หรืออวัยวะส่วน
ใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ซึ่งแม้วัตถุแห่งการเสี่ยงภัยจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายท านองเดียวกับชีวิต แต่ก็เป็นส่วนที่เห็น
ได้ว่าอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายนั้นมิใช่ชีวิต การสูญเสียแขนหรือขา หรืออวัยวะส่วนอ่ืนใดจะเทียบเอาว่าเป็นการ
เสียชีวิตไม่ได้ นอกจากนี้ความมุ่งหมายของการประกันอุบัติเหตุก็มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้หรื อทดแทนความสูญเสีย
เหล่านั้นเหมือนกับการประกันวินาศภัย แต่มุ่งที่จะช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ต้องประสบเคราะห์เหมือนกับการ
ประกันชีวิตมาก แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติจนถึงแก่ความตายก็ย่อมเป็นการประกันชีวิตตามกฎหมายอยู่แล้ว  
(ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 361-362) 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5048/2549 กรมธรรม์มีค าจ ากัดความของค าว่า อุบัติเหตุ หมายความถึงเหตุการณ์อัน
เป็นปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และท าให้เกิดผลที่บุคคลผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวัง การที่โจทก์
วิ่งอย่างเร็วแล้วหมุนตัวกลับทางด้านซ้าย และบิดเอ้ียวตัวตรงหัวเข่าจากการซ้อมกีฬาบาสเก็ตบอล แม้หัวเข่าของโจทก์
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เร่ืองที ่2.1  
ลกัษณะเฉพาะของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ โดยเมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยลักษณะส าคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
พิเศษ คือ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ
เป็นสัญญาประกันชีวิตที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบ านาญ
แต่ทั้งนี้การตีความสัญญาประกันภัยนั้นจะต้องพิจารณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการท า
สัญญาอย่างไร การเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิต 
กล่าวคือ ต้องมีบุคคลสองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้เสนอและฝ่ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าท า
สัญญาต่อกัน และในการฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีกฎหมายก าหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้
อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 และอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันภัยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20 ตั้งแต่มาตรา 
861 ถึงมาตรา 897 หลักส าคัญที่เป็นลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอา
ประกันภัยได้ และ 2) หลักเก่ียวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. หลกัเกีย่วกบัส่วนได้เสียอนัอาจเอาประกนัภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 

ค าว่า “ส่วนได้เสีย” คือ ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
สูญเสียหรือได้รับความเสียหายถ้ามีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
อันหนึ่งเกิดขึ้น (ไพโรจน์  วายุภาพ และสิทธิโชค ศรีเจริญ, 2541, น. 40) 
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 สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองเป็นการท าสัญญาแนบท้ายสัญญาประกันภัย ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นจาก
กรมธรรม์ประกันภัยหลัก ได้แก่ 1) สัญญาเพิ่มเติม และ 2) สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. สัญญาเพิม่เตมิ  

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ  เนื่องจาก
อุบัติเหตุ และสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ ซึ่งให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เป็นผลประโยชน์ที่ผู้เอา
ประกันภัยสามารถซื้อเพิ่มเติมแนบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต  
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 890 บัญญัติว่า “จ านวนเงินอันจะพึงใช้นั้น จะช าระเป็นเงิน
จ านวนเดียว หรือเป็นเงินรายปีก็ได้ สุดแต่จะตกลงกันระหว่างคู่สัญญา” จ านวนเงินอันจะพึงใช้นั้น หมายถึง เงินที่ผู้
รับประกันชีวิตจะจ่ายให้ตามสัญญา มิได้หมายถึงเงินเบี้ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยมีความผูกพันต้องจ่ายตามสัญญา 
ไม่มีการจ่ายตามล าดับอย่างการประกันวินาศภัย โดยตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1769/2521 สัญญาประกันอุบัติเหตุ
เดินทางมีเงื่อนไขจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยทั้งในกรณีถึงแก่ความตายรวมทั้งบาดเจ็บ  ดังนี้สัญญาที่เกี่ยวกับการใช้
เงินอาศัยความมรณะของผู้เอาประกันภัยย่อมเป็นสัญญาประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 
889 ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเต็มจ านวนอันจะพึงใช้ตามมาตรา 890 จะจ่ายตามจ านวนวินาศภัยอันแท้จริงโดยเก่ียงให้
บังคับเอาแก่ผู้รับประกันภัยรายแรกก่อนย่อมมิได้ ซึ่งในการจ่ายค่าชดเชยเนื่องจากเหตุเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยจะ
จ่ายให้ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกันกับผู้เอาประกันภัยโดยผู้
เอาประกันภัยมิได้แสดงเจตนาเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ บริษัทจะจ่ายให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย แต่ในกรณีมี
ผู้รับประโยชน์หลายคนและผู้รับประโยชน์บางคนเสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกันกับผู้เอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่
ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่า ๆ กัน หรือเป็นไปตามส่วนที่ผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนาไว้ในใบค าขอเอา
ประกันภัย ส าหรับค่าชดเชยอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
 สัญญาประกันอุบัติเหตุมีวัตถุแห่งการประกันภัยอยู่ที่การเสี่ยงภัยต่อชีวิตและร่างกายของบุคคล อย่างไรก็ตาม
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการเสี่ยงภัยถึงชีวิตเท่านั้นที่มีลักษณะการประกันชีวิต เพราะถ้าบุคคลที่ถูกเอาประกันภัยถึงแก่
ความตาย ก็ถือได้ว่าความมรณะของบุคคลเป็นเงื่อนไขแห่งการใช้เงินจ านวนหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 889 แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ถึงแก่ความตาย เช่น เป็นแต่เพียงทุพพลภาพเสียแขนขา หรืออวัยวะส่วน
ใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ซึ่งแม้วัตถุแห่งการเสี่ยงภัยจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายท านองเดียวกับชีวิต แต่ก็เป็นส่วนที่เห็น
ได้ว่าอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายนั้นมิใช่ชีวิต การสูญเสียแขนหรือขา หรืออวัยวะส่วนอ่ืนใดจะเทียบเอาว่าเป็นการ
เสียชีวิตไม่ได้ นอกจากนี้ความมุ่งหมายของการประกันอุบัติเหตุก็มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้หรื อทดแทนความสูญเสีย
เหล่านั้นเหมือนกับการประกันวินาศภัย แต่มุ่งที่จะช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ต้องประสบเคราะห์เหมือนกับการ
ประกันชีวิตมาก แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติจนถึงแก่ความตายก็ย่อมเป็นการประกันชีวิตตามกฎหมายอยู่แล้ว  
(ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 361-362) 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5048/2549 กรมธรรม์มีค าจ ากัดความของค าว่า อุบัติเหตุ หมายความถึงเหตุการณ์อัน
เป็นปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และท าให้เกิดผลที่บุคคลผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวัง การที่โจทก์
วิ่งอย่างเร็วแล้วหมุนตัวกลับทางด้านซ้าย และบิดเอ้ียวตัวตรงหัวเข่าจากการซ้อมกีฬาบาสเก็ตบอล แม้หัวเข่าของโจทก์
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จะไม่กระแทกกับพื้น โจทก์ก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุนั้น เหตุดังกล่าวจึงถือเป็นปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน 
และแม้การบาดเจ็บของโจทก์จะเกิดขึ้นภายในร่างกายของโจทก์ขณะวิ่ง แต่การบาดเจ็บของโจทก์ เพิ่งเกิดขึ้นจากเหตุ
ดังกล่าว และเป็นเรื่องที่โจทก์มิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง ย่อมถือว่าเป็นอุบัติเหตุตามความหมายในกรมธรรม์ประกันภัย 
จ าเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย 
 สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ จะแบ่งลักษณะของสัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองแนบท้ายการประกันภัย
อุบัติเหตุ ค าว่า อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผล ที่   
ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง สัญญาแนบท้ายประกันอุบัติเหตุ สามารถแบ่งตามลักษณะความคุ้มครองได้ ดังนี้ 
 1) การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

 2) การเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
 3) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และศัลยกรรมจากอุบัติเหตุ 

 กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยนั้น กรณีเรื่องการประกันอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น
อุบัติเหตุที่ท าให้ถึงตายหรือไม่ก็ตาม ปัญหาที่พิพาทกันส่วนใหญ่มักเป็นเร่ืองตีความข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยว่า 
การตายหรือบาดเจ็บนั้นเข้าเงื่อนไขที่ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือไม่  
 อดิศร พิพัฒน์วรพงศ์  (2551, น. 8) กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุส่วนบุคคล มี
องค์ประกอบของค าว่า “อุบัติเหตุ” ดังต่อไปนี้ 
 (1) การบาดเจ็บต่อร่างกาย (Bodily Injury) 
 (2) โดยอุบัติเหตุ (Accidental Mean) 
 (3) โดยตรงและเอกเทศ (Directly and Solely) 
 (4) จากปัจจัยภายนอกร่างกาย (External Mean) 
 แนวค าวินิจฉัยตามค าพิพากษาศาลฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาการจ่าย เงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันชีวิตเก่ียวกับการประกันชีวิตและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1785/2546 การที่มีคนร้ายวิ่งราวทรัพย์ของ ช. เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ นับได้ว่า
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอก มิใช่เกิดจากเจตนาหรือความมุ่งหวังของ ช. ถือว่า ช.  ถึงแก่
กรรมเพราะอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ จ าเลยจึงต้องรับผิดต่อโจทก์ (ผู้รับประโยชน์)  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3489/2530 ผู้ตายเอาประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ แม้ข้อเท็จจริงได้ความว่า ส. 
ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบก็ตาม แต่เหตุที่ท าให้ ส. ถึงแก่ความตาย เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุถูกสุกรชนด้านหลังล้มหงาย
ศีรษะฟาดพื้นคอกสุกร ต้องถือว่า ส. ถึงแก่กรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2285/2545 แม้ผู้เอาประกันภัยมีระดับน้ าตาลในเลือดต่ า เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่
ความตายโดยอุบัติเหตุขณะขับขี่จักรยานยนต์โดยมิได้ท าผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย จ าเลยต้องรับผิดชดใช้
สินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์ 
 ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ 1637/2538 กรมธรรม์ประกันภัยระบุไว้ว่า สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือ
ทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะหรือเนื่องจากผู้เอา
ประกันภัยเมาสุราหรือแพ้ยามีความหมายว่า สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการมรณะของผู้เอาประกันภัยอันเกิดขึ้น
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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โดยตรงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้เอาประกันภัยเมาสุรา การที่จ าเลยผู้รับประกันภัยพิสูจน์ได้เพียงว่า ผู้เอาประกันภัย
ซึ่งถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะผู้เอาประกันภัยเมาสุรา ตามหลักวิชาการแพทย์ แต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยเมาสุรา จ าเลยจึงไม่ได้รับยกเว้นตามข้อสัญญาดังกล่าว ซึ่งกรณีตามค าพิพากษาศาล
ฎีกานี้ พบว่า จ าเลย (ผู้รับประกันภัย) ได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย  จ านวน 400,000 บาท 
ให้แก่โจทก์ตามสัญญา ข้อ 11 (ฎ) หรือไม่ เห็นว่าสัญญา ข้อ 11 (ฎ) ระบุไว้ว่า “สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการ
สูญเสียหรือทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมด หรือแต่บางส่วนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ในขณะหรือ
เนื่องจากผู้เอาประกันภัยเมาสุราหรือแพ้ยา” นั้นมีความหมายว่า สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการมรณะของผู้เอา
ประกันภัยอันเกิดขึ้นโดยตรงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้เอาประกันภัยเมาสุรา  ดังนั้นการที่จ าเลยพิสูจน์ได้เพียงว่า ผู้
เอาประกันภัยซึ่งถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะผู้เอาประกันภัยเมาสุราตามหลักวิชาการแพทย์  โดยพิสูจน์
ไม่ได้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ เอาประกันภัยเมาสุรา จ าเลยจึงไม่ได้รับยกเว้นตามข้อสัญญาดังกล่าว  ผู้รับ
ประกันภัยต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย 

ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ 2383/2539 โจทก์ได้ท าสัญญาประกันชีวิตและสัญญาพิเศษกับจ าเลย ตามฟ้องระหว่าง
ที่สัญญาดังกล่าวยังไม่ครบก าหนดโจทก์ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสประสาทหูทั้งสองข้างเสียไม่ได้ยินเสียงใด ๆ 
โจทก์เคยไปแจ้งแก่จ าเลยด้วยวาจาว่า โจทก์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงขอรับเงินค่าสินไหมทดแทน แต่จ าเลยไม่ยอมใช้ค่า
สินไหมทดแทนส่วนนี้แก่โจทก์ หลังเกิดอุบัติเหตุแล้วโจทก์ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ มีปัญหาตามที่จ าเลยฎีกาข้อ
แรกว่า โจทก์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าค าว่า  “ทุพพลภาพ” นั้น ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง หย่อนก าลังความสามารถที่จะประกอบการงาน
ตามปกติได้  เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมรถจัก รยานยนต์และจ าหน่ายอะไหล่
รถจักรยานยนต์ โจทก์ย่อมต้องใช้การฟังเสียงเครื่องยนต์ประกอบในการซ่อมรถจักรยานยนต์และต้องพูดคุยกับลูกค้า
ที่มาซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์ ดังนั้น การที่ประสาทหูทั้งสองข้างของโจทก์เสีย ไม่ได้ยินเสียงโจทก์จึงหย่อน
ความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติโดยสิ้นเชงิตลอดไป ถือได้ว่าโจทก์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามสัญญาพิเศษ
เพิ่มเติมแล้ว จ าเลยฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า โจทก์ไม่ได้บอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้จ าเลยทราบภายใน 180 วัน นับแต่
วันทุพพลภาพเป็นการผิดสัญญา จ าเลยไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ ข้อนี้ปรากฏว่าตามสัญญาพิเศษเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมาย จ.5 มีข้อความว่า “การบอกกล่าวเรียกร้อง ผู้เอาประกันภัยต้องบอกกล่าวให้
บริษัททราบถึงการทุพพลภาพดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 180 วัน นับแต่วันเริ่มทุพพลภาพเว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบ” เห็นว่า ตามข้อความในสัญญาพิเศษเพิ่มเติมดังกล่าวมิได้
ก าหนดไว้อย่างจ ากัดเคร่งครัดว่าโจทก์จะต้องบอกกล่าวให้จ าเลยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 180 วัน นับแต่วัน
เริ่มทุพพลภาพทุกกรณี ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอันสมควร โจทก์อาจไม่ต้องปฏิบัติตามนั้นได้ อีกประการหนึ่งจ าเลยได้
พิจารณาว่า โจทก์ทุพพลภาพถาวรหรือไม่ จึงฟังได้ว่าจ าเลยได้รับค าบอกกล่าวของโจทก์ไว้พิจารณาแล้ว  แสดงว่า
จ าเลยไม่ติดใจที่จะให้โจทก์ต้องแจ้งให้จ าเลยทราบเปน็ลายลักษณอั์กษรภายใน 180 วัน นับแต่วันเร่ิมทุพพลภาพตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาพิเศษเพิ่มเติมอีก โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากจ าเลยได้ 

ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ได้มีหมายเหตุกรณีนี้ไว้คือ การประกันภัยอุบัติเหตุเป็นการประกันภัยที่มุ่งคุ้มครอง
ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่มีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ซึ่ง 
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เร่ืองที ่2.1  
ลกัษณะเฉพาะของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ โดยเมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยลักษณะส าคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
พิเศษ คือ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ
เป็นสัญญาประกันชีวิตที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบ านาญ
แต่ทั้งนี้การตีความสัญญาประกันภัยนั้นจะต้องพิจารณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการท า
สัญญาอย่างไร การเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิต 
กล่าวคือ ต้องมีบุคคลสองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้เสนอและฝ่ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าท า
สัญญาต่อกัน และในการฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีกฎหมายก าหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้
อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 และอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันภัยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20 ตั้งแต่มาตรา 
861 ถึงมาตรา 897 หลักส าคัญที่เป็นลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอา
ประกันภัยได้ และ 2) หลักเก่ียวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. หลกัเกีย่วกบัส่วนได้เสียอนัอาจเอาประกนัภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 

ค าว่า “ส่วนได้เสีย” คือ ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
สูญเสียหรือได้รับความเสียหายถ้ามีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
อันหนึ่งเกิดขึ้น (ไพโรจน์  วายุภาพ และสิทธิโชค ศรีเจริญ, 2541, น. 40) 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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โดยตรงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้เอาประกันภัยเมาสุรา การที่จ าเลยผู้รับประกันภัยพิสูจน์ได้เพียงว่า ผู้เอาประกันภัย
ซึ่งถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะผู้เอาประกันภัยเมาสุรา ตามหลักวิชาการแพทย์ แต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยเมาสุรา จ าเลยจึงไม่ได้รับยกเว้นตามข้อสัญญาดังกล่าว ซึ่งกรณีตามค าพิพากษาศาล
ฎีกานี้ พบว่า จ าเลย (ผู้รับประกันภัย) ได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย  จ านวน 400,000 บาท 
ให้แก่โจทก์ตามสัญญา ข้อ 11 (ฎ) หรือไม่ เห็นว่าสัญญา ข้อ 11 (ฎ) ระบุไว้ว่า “สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการ
สูญเสียหรือทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมด หรือแต่บางส่วนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ในขณะหรือ
เนื่องจากผู้เอาประกันภัยเมาสุราหรือแพ้ยา” นั้นมีความหมายว่า สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการมรณะของผู้เอา
ประกันภัยอันเกิดขึ้นโดยตรงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้เอาประกันภัยเมาสุรา  ดังนั้นการที่จ าเลยพิสูจน์ได้เพียงว่า ผู้
เอาประกันภัยซึ่งถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะผู้เอาประกันภัยเมาสุราตามหลักวิชาการแพทย์  โดยพิสูจน์
ไม่ได้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ เอาประกันภัยเมาสุรา จ าเลยจึงไม่ได้รับยกเว้นตามข้อสัญญาดังกล่าว  ผู้รับ
ประกันภัยต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย 

ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ 2383/2539 โจทก์ได้ท าสัญญาประกันชีวิตและสัญญาพิเศษกับจ าเลย ตามฟ้องระหว่าง
ที่สัญญาดังกล่าวยังไม่ครบก าหนดโจทก์ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสประสาทหูทั้งสองข้างเสียไม่ได้ยินเสียงใด ๆ 
โจทก์เคยไปแจ้งแก่จ าเลยด้วยวาจาว่า โจทก์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงขอรับเงินค่าสินไหมทดแทน แต่จ าเลยไม่ยอมใช้ค่า
สินไหมทดแทนส่วนนี้แก่โจทก์ หลังเกิดอุบัติเหตุแล้วโจทก์ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ มีปัญหาตามที่จ าเลยฎีกาข้อ
แรกว่า โจทก์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าค าว่า  “ทุพพลภาพ” นั้น ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง หย่อนก าลังความสามารถที่จะประกอบการงาน
ตามปกติได้  เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมรถจัก รยานยนต์และจ าหน่ายอะไหล่
รถจักรยานยนต์ โจทก์ย่อมต้องใช้การฟังเสียงเครื่องยนต์ประกอบในการซ่อมรถจักรยานยนต์และต้องพูดคุยกับลูกค้า
ที่มาซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์ ดังนั้น การที่ประสาทหูทั้งสองข้างของโจทก์เสีย ไม่ได้ยินเสียงโจทก์จึงหย่อน
ความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติโดยสิ้นเชงิตลอดไป ถือได้ว่าโจทก์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามสัญญาพิเศษ
เพิ่มเติมแล้ว จ าเลยฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า โจทก์ไม่ได้บอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้จ าเลยทราบภายใน 180 วัน นับแต่
วันทุพพลภาพเป็นการผิดสัญญา จ าเลยไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ ข้อนี้ปรากฏว่าตามสัญญาพิเศษเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมาย จ.5 มีข้อความว่า “การบอกกล่าวเรียกร้อง ผู้เอาประกันภัยต้องบอกกล่าวให้
บริษัททราบถึงการทุพพลภาพดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 180 วัน นับแต่วันเริ่มทุพพลภาพเว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบ” เห็นว่า ตามข้อความในสัญญาพิเศษเพิ่มเติมดังกล่าวมิได้
ก าหนดไว้อย่างจ ากัดเคร่งครัดว่าโจทก์จะต้องบอกกล่าวให้จ าเลยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 180 วัน นับแต่วัน
เริ่มทุพพลภาพทุกกรณี ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอันสมควร โจทก์อาจไม่ต้องปฏิบัติตามนั้นได้ อีกประการหนึ่งจ าเลยได้
พิจารณาว่า โจทก์ทุพพลภาพถาวรหรือไม่ จึงฟังได้ว่าจ าเลยได้รับค าบอกกล่าวของโจทก์ไว้พิจารณาแล้ว  แสดงว่า
จ าเลยไม่ติดใจที่จะให้โจทก์ต้องแจ้งให้จ าเลยทราบเปน็ลายลักษณอั์กษรภายใน 180 วัน นับแต่วันเร่ิมทุพพลภาพตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาพิเศษเพิ่มเติมอีก โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากจ าเลยได้ 

ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ได้มีหมายเหตุกรณีนี้ไว้คือ การประกันภัยอุบัติเหตุเป็นการประกันภัยที่มุ่งคุ้มครอง
ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่มีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ซึ่ง 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัยจะเกิดขึ้นในกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรชิ้นเชิง การ
สูญเสียอวัยวะส าคัญตั้งแต่ 2 อวัยวะขึ้นไป (จ ากัดเฉพาะ มือ เท้า ดวงตา) ส่วนความเสียหายประเภทอ่ืน ๆ ผู้รับ
ประกันภัยจะชดใช้ตามอัตราส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือตามอัตราค่าชดเชยที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย เช่น กรณีสูญเสียอวัยวะ (นอกเหนือไปจากการสูญเสียอวัยวะส าคัญตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป หรือกรณีทุพพลภาพ
ถาวรบางส่วน ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง หรือผู้รับประกันภัยจะชดใช้จ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ เอาประกันภัย
จ่ายไปจริงเท่านั้น ส าหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยก็ได้ระบุค านิยามของทุพพลภาพใน
ลักษณะต่าง ๆ ไว้โดยเฉพาะอย่างชัดแจ้ง เนื่องจากเป็นความหมายเฉพาะตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย และ
สอดคล้องกับอัตราเบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยเรียกเก็บ การตีความลักษณะของการทุพพลภาพจึงต้องเป็นไป
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยโดยเคร่งครัดเท่านั้น หาอาจน าความหมายตามพจนานุกรมหรือความหมายตามความ
เข้าใจของคนทั่วไปมาใช้ได้ 

“ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงาน  ใด ๆ ใน
อาชีพประจ าและอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 

“ทุพพลภาพบางส่วน” หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพ
ประจ าตามปกติได้ตลอดไป แต่ท างานอ่ืนเพื่อสินจ้างได้ 

การที่ผู้เอาประกันภัยจะทุพพลภาพจนถึงขนาดที่เข้าข่ายการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและได้รับชดใช้เต็มตาม
จ านวนเงินเอาประกันภัย ไม่เพียงแต่จะต้องมีสภาพร่างกายซึ่งไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจ าได้
เท่านั้น แต่จะต้องทุพพลภาพจนถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป เช่น ผู้เอาประกันภัย
พิการจนไม่สามารถลุกข้ึนเดิน ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือเป็นเจ้าชายนิทรา แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ
ท าให้สูญเสียขาทั้งสองข้าง ก็ไม่ถือว่าผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามนัยของสัญญาประกันภัย เนื่องจากผู้
เอาประกันภัยยังสามารถประกอบอาชีพอ่ืนที่ไม่ต้องใช้ขา เช่น พนักงานพิมพ์ดีด หรือพนักงานรับโทรศัพท์ อย่างไรก็
ตาม กรณีดังกล่าวแม้จะไม่เข้าข่าย “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” ตามสัญญาประกันภัย แต่ผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิได้รับ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะส าคัญ ตั้งแต่ 
2 อวัยวะขึ้นไป  ซึ่งข้อเท็จจริงตามค าพิพากษาฎีกานี้ แม้ปรากฏว่าประสาทหูของผู้เอาประกันภัยจะเสียไปอย่างถาวร 
โดยเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ตามปกติได้ แต่ก็ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าผู้เอาประกันภัยมีอาการทุพพลภาพจนถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
กรณีดังกล่าวจึงยังไม่น่าจะเข้าข่าย “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” ตามสัญญาประกันภัย อันเป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยต้อง
รับผิดเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย  กรณีดังกล่าวนี้น่าจะเข้าข่าย “ทุพพลภาพถาวรบางส่วน” กล่าวคือ ผู้เอา
ประกันภัยทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจ าตามปกติได้ตลอดไป แต่ก็ยังสามารถ
ท างานอ่ืนเพื่อสินจ้างได้ ซึ่งผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องชดใช้ตามอัตราส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ก าหนด
ไว้ในกรณีประกันภัยเท่านั้น  ส่วนสาเหตุที่ต้องพิจารณาความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสัญญาโดย
เคร่งครัดนั้น เนื่องจากผู้รับประกันภัยเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนที่มาจากการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย
ทุก ๆ ราย การชดใช้ค่าสินไหมประกันชีวิตต้องเป็นไปตามความเสี่ยงที่กรมธรรม์ประกันภัยมีเจตนารมณ์ให้ควา ม
คุ้มครองเท่านั้น หากมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือไปจากสัญญาประกันภัยจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
เอาประกันภัยทุกคน เนื่องจากจะท าให้อัตราความสูญเสีย (Loss Ratio) ที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยผิดเพี้ยนไป
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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จากที่ควรจะเป็น ซึ่งหากอัตราความสูญเสียสูงขึ้นก็จ า เป็นต้องปรับเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยประเภท
ดังกล่าวให้สูงขึ้น 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  170/2528 สามีโจทก์เอาประกันชีวิตไว้กับจ าเลย โดยโจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต มีเงื่อนไขว่า ถ้าสามีโจทก์ถึงแก่ความตายโดยอุบัติเหตุ จ าเลยจะใช้เงินเป็นจ านวนสองเท่าของ
จ านวนที่เอาประกันภัย ในระหว่างอายุสัญญาสามีโจทก์เป็นลมล้มลงศีรษะฟาดพื้นสมองได้รับความกระทบกระเทือน
ถึงแก่ความตาย ดังนี้ เห็นได้ว่าผู้ที่ตายเป็นลมหกล้มเป็นเรื่องเกิดขึ้นโดยบังเอิญปราศจากเจตนาและความคาดหมาย
ของผู้ตาย จึงถือได้ว่าผู้ตายตายเพราะอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ประกันชีวิต จ าเลยจึงต้องรับผิดชดใช้เงินให้โจทก์สองเท่า
ตามสัญญา 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1769/2521 ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไว้กับบริษัทแรกส าหรับ
ช่วงเวลาหนึ่ง แล้วขอเลื่อนวันเดินทางไปเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งบริษัทยังไม่อนุมัติ กับได้ขอเอาประกันภัยกับอีกบริษัท
หนึ่งแต่บริษัทนั้นก็ยังมิได้ตอบสนองรับแล้วผู้เอาประกันจึงได้เอาประกันภัยกับบริษัทจ าเลยอีก  ดังนี้ ข้อความที่ผู้เอา
ประกันภัยรับรองว่าไม่เคยเอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุ อันท าให้ถึงแก่ความตายหรือร่างกายได้รับบาดเจ็บไว้กับ
บริษัทอื่นก่อน เป็นข้อที่จ าเลยอาจบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา แต่เมื่อเอาประกันภัยคร้ังแรกเป็นคนละช่วงเวลากับที่เอา
ประกันภัยกับจ าเลย โดยบริษัทแรกยังมิได้อนุมัติให้เลื่อนวันเดินทางและการเอาประกันภัยครั้งที่สองบริษัทนั้นก็ยังมิได้
ตอบสนองรับจึงถือไม่ได้ว่าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุไว้กับบริษัทอื่นก่อนจ าเลย 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1002/2505 ผู้เอาประกันชีวิตถูกงูพิษกัดถึงตายโดยบังเอิญนั้นนับว่าเป็นอุบัติเหตุตาม
ความหมายของค าว่า อุบัติเหตุ แห่งข้อสัญญาที่ว่า “ต้องเป็นเหตุเนื่องมาจากร่างกายของผู้เอาประกันภัยถูกบาดเจ็บ
อย่างรุนแรง จากสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกโดยบังเอิญและปราศจากเจตนาของผู้มีส่วนกระท าให้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน” แล้ว 
ผู้รับประกันชีวิตจึงต้องรับผิด 
 สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยอุบัติเหตุ มีข้อยกเว้นกรณีถูกฆาตกรรม ซึ่งมีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1803/2530 ผู้ตายได้ท าสัญญาประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุกับจ าเลย โดยในสัญญา
ดังกล่าวมีข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยว่าจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าทดแทนใด ๆ ถ้าหากผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตด้วยการถูกฆาตกรรม เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ตายถูกคนร้ายฆ่าตายโดยเจตนา การตายของผู้ตายจึงเกิดจาก
การฆาตกรรมจ าเลยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิด 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 764/2519 ส. เอาประกันอุบัติเหตุ กรมธรรม์ยกเว้นกรณีฆาตกรรม มีคนร้ายขว้างลูก
ระเบิดมายังโต๊ะอาหารที่ ส. นั่งอยู่กับคนอีก 3 คน ท าให้ ส. กับอีกคนหนึ่งตายโดยตั้งใจฆ่าคนอ่ืน เป็นอุบัติเหตุซึ่ง
บริษัทประกันภัยต้องรับผิด ไม่ใช่ฆาตกรรม 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 395/2532 แม้สัญญาประกันชีวิตจะไม่คุ้มครองการท าร้ายหรือฆาตกรรมก็ตาม แต่เมื่อ
ข้อเท็จจริงนอกจากจะไม่ปรากฏว่าคนที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้เอาประกันภัยเป็นใครแล้ว ยังฟังไม่ได้แน่ชัดผู้เอาประกันภัยถึง
แก่ความตายเพราะถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงหรือเพราะอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ า ดังนั้นจึงนับว่า การตายของผู้เอา
ประกันภัยเกิดข้ึนโดยอุบัติเหตุ ผู้รับประกันภัยจึงต้องคุ้มครองมรณภัยเนื่องจากอุบัติเหตุ 
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เร่ืองที ่2.1  
ลกัษณะเฉพาะของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ โดยเมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยลักษณะส าคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
พิเศษ คือ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ
เป็นสัญญาประกันชีวิตที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบ านาญ
แต่ทั้งนี้การตีความสัญญาประกันภัยนั้นจะต้องพิจารณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการท า
สัญญาอย่างไร การเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิต 
กล่าวคือ ต้องมีบุคคลสองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้เสนอและฝ่ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าท า
สัญญาต่อกัน และในการฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีกฎหมายก าหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้
อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 และอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันภัยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20 ตั้งแต่มาตรา 
861 ถึงมาตรา 897 หลักส าคัญที่เป็นลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอา
ประกันภัยได้ และ 2) หลักเก่ียวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. หลกัเกีย่วกบัส่วนได้เสียอนัอาจเอาประกนัภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 

ค าว่า “ส่วนได้เสีย” คือ ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
สูญเสียหรือได้รับความเสียหายถ้ามีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
อันหนึ่งเกิดขึ้น (ไพโรจน์  วายุภาพ และสิทธิโชค ศรีเจริญ, 2541, น. 40) 

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

2-25



 

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกนัชีวิต  2-25 
 

จากที่ควรจะเป็น ซึ่งหากอัตราความสูญเสียสูงขึ้นก็จ า เป็นต้องปรับเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยประเภท
ดังกล่าวให้สูงขึ้น 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  170/2528 สามีโจทก์เอาประกันชีวิตไว้กับจ าเลย โดยโจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต มีเงื่อนไขว่า ถ้าสามีโจทก์ถึงแก่ความตายโดยอุบัติเหตุ จ าเลยจะใช้เงินเป็นจ านวนสองเท่าของ
จ านวนที่เอาประกันภัย ในระหว่างอายุสัญญาสามีโจทก์เป็นลมล้มลงศีรษะฟาดพื้นสมองได้รับความกระทบกระเทือน
ถึงแก่ความตาย ดังนี้ เห็นได้ว่าผู้ที่ตายเป็นลมหกล้มเป็นเรื่องเกิดขึ้นโดยบังเอิญปราศจากเจตนาและความคาดหมาย
ของผู้ตาย จึงถือได้ว่าผู้ตายตายเพราะอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ประกันชีวิต จ าเลยจึงต้องรับผิดชดใช้เงินให้โจทก์สองเท่า
ตามสัญญา 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1769/2521 ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไว้กับบริษัทแรกส าหรับ
ช่วงเวลาหนึ่ง แล้วขอเลื่อนวันเดินทางไปเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งบริษัทยังไม่อนุมัติ กับได้ขอเอาประกันภัยกับอีกบริษัท
หนึ่งแต่บริษัทนั้นก็ยังมิได้ตอบสนองรับแล้วผู้เอาประกันจึงได้เอาประกันภัยกับบริษัทจ าเลยอีก  ดังนี้ ข้อความที่ผู้เอา
ประกันภัยรับรองว่าไม่เคยเอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุ อันท าให้ถึงแก่ความตายหรือร่างกายได้รับบาดเจ็บไว้กับ
บริษัทอื่นก่อน เป็นข้อที่จ าเลยอาจบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา แต่เมื่อเอาประกันภัยคร้ังแรกเป็นคนละช่วงเวลากับที่เอา
ประกันภัยกับจ าเลย โดยบริษัทแรกยังมิได้อนุมัติให้เลื่อนวันเดินทางและการเอาประกันภัยครั้งที่สองบริษัทนั้นก็ยังมิได้
ตอบสนองรับจึงถือไม่ได้ว่าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุไว้กับบริษัทอื่นก่อนจ าเลย 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1002/2505 ผู้เอาประกันชีวิตถูกงูพิษกัดถึงตายโดยบังเอิญนั้นนับว่าเป็นอุบัติเหตุตาม
ความหมายของค าว่า อุบัติเหตุ แห่งข้อสัญญาที่ว่า “ต้องเป็นเหตุเนื่องมาจากร่างกายของผู้เอาประกันภัยถูกบาดเจ็บ
อย่างรุนแรง จากสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกโดยบังเอิญและปราศจากเจตนาของผู้มีส่วนกระท าให้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน” แล้ว 
ผู้รับประกันชีวิตจึงต้องรับผิด 
 สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยอุบัติเหตุ มีข้อยกเว้นกรณีถูกฆาตกรรม ซึ่งมีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1803/2530 ผู้ตายได้ท าสัญญาประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุกับจ าเลย โดยในสัญญา
ดังกล่าวมีข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยว่าจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าทดแทนใด ๆ ถ้าหากผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตด้วยการถูกฆาตกรรม เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ตายถูกคนร้ายฆ่าตายโดยเจตนา การตายของผู้ตายจึงเกิดจาก
การฆาตกรรมจ าเลยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิด 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 764/2519 ส. เอาประกันอุบัติเหตุ กรมธรรม์ยกเว้นกรณีฆาตกรรม มีคนร้ายขว้างลูก
ระเบิดมายังโต๊ะอาหารที่ ส. นั่งอยู่กับคนอีก 3 คน ท าให้ ส. กับอีกคนหนึ่งตายโดยตั้งใจฆ่าคนอ่ืน เป็นอุบัติเหตุซึ่ง
บริษัทประกันภัยต้องรับผิด ไม่ใช่ฆาตกรรม 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 395/2532 แม้สัญญาประกันชีวิตจะไม่คุ้มครองการท าร้ายหรือฆาตกรรมก็ตาม แต่เมื่อ
ข้อเท็จจริงนอกจากจะไม่ปรากฏว่าคนที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้เอาประกันภัยเป็นใครแล้ว ยังฟังไม่ได้แน่ชัดผู้เอาประกันภัยถึง
แก่ความตายเพราะถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงหรือเพราะอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ า ดังนั้นจึงนับว่า การตายของผู้เอา
ประกันภัยเกิดข้ึนโดยอุบัติเหตุ ผู้รับประกันภัยจึงต้องคุ้มครองมรณภัยเนื่องจากอุบัติเหตุ 
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อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุในบางกรณีอาจมีสาเหตุมาจากการประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ ซึ่งกรณีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879 ก าหนดให้เป็นข้อยกเว้นความรับผิด
ของผู้รับประกันภัย ซึ่งการประมาทเลินเล่อระดับใดจึงเป็นสาระส าคัญทีผู่้เอาประกันภัยจ าต้องรู ้ค าว่าประมาทเลินเล่อ 
คือการกระท าที่ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยหรือพฤติการณ์  ส่วนความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นการกระท าที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอย่างมาก เช่น คาดเห็นได้ว่าความเสียหายนัน้
อาจเกิดขึ้นได้ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากใช้ความระมัดระวังสักเพียงเล็กน้อย เท่านั้นก็คงคาดเห็นได้ว่าอาจเกิด
ความเสียหายเช่นนั้นขึ้น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่จะน ามาเทียบเคียงก็จะพบความจริงของกฎหมายข้อหนึ่งว่า ข้อยกเว้น
ความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามมาตรา 879 ต้องเกิดเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับผลประโยชน์เท่านั้น  ส่วนบุคคลผู้ถือเสมือนหนึ่งผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้ขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอม
จากผู้รับประกันภัยดังเช่นในกรณีตามค าพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่เข้าข่ายยกเว้นความผิดของ
ผู้รับประกันภัย เพราะมีสุภาษิตกฎหมายกล่าวไว้ว่า “ข้อยกเว้นต้องตีความโดยเคร่งครัด” อย่างเช่นค าพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 1720/2539 กล่าวว่า มาตรา 879 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นบทบัญญัติยกเว้นความรับผิด
ของผู้รับประกันภัย จึงต้องตีความโดยเคร่งครัด ตามมาตราดังกล่าว ผู้รับประกันภัยจะหลุดพ้นความรับผิดเมื่อความ
เสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือของผู้รับประโยชน์ เท่านั้น การที่
บุตรของผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ขับรถยนต์ไปเกิดอุบัติเหตุ สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกิดจากการกระท าของผู้เอาประกันภัย 
บริษัทจ าเลยจึงไม่พ้นความรับผิด 
 
2. สัญญาเพิม่เตมิโรคร้ายแรง  
 สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีที่ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคหรือมี
สภาวะการเจ็บป่วยอย่างร้ายแรงและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ครั้งแรกว่าเป็นโรคหรือสภาวะของโรคตามค านิยามที่
ระบุไว้ในสัญญาเช่นโรคหลอดเลือดในสมอง โคม่า โรคมะเร็งระยะสุดท้าย โรคไตวายและอ่ืน  ๆ โดยบริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้เต็มจ านวนเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยจะได้มีเงินไปใช้รักษาตัว 
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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เร่ืองที ่2.1  
ลกัษณะเฉพาะของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ โดยเมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยลักษณะส าคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
พิเศษ คือ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ
เป็นสัญญาประกันชีวิตที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบ านาญ
แต่ทั้งนี้การตีความสัญญาประกันภัยนั้นจะต้องพิจารณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการท า
สัญญาอย่างไร การเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิต 
กล่าวคือ ต้องมีบุคคลสองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้เสนอและฝ่ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าท า
สัญญาต่อกัน และในการฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีกฎหมายก าหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้
อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 และอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันภัยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20 ตั้งแต่มาตรา 
861 ถึงมาตรา 897 หลักส าคัญที่เป็นลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอา
ประกันภัยได้ และ 2) หลักเก่ียวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. หลกัเกีย่วกบัส่วนได้เสียอนัอาจเอาประกนัภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 

ค าว่า “ส่วนได้เสีย” คือ ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
สูญเสียหรือได้รับความเสียหายถ้ามีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
อันหนึ่งเกิดขึ้น (ไพโรจน์  วายุภาพ และสิทธิโชค ศรีเจริญ, 2541, น. 40) 
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บทที ่3 
ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการประกนัภัยต่อ   

 
อาจารย์ณวดี  เรืองรัตนเมธี 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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3-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่3  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการประกนัภยัต่อ             ตช.2             
                            (1 ช่ัวโมง) 
 
เร่ืองที ่
 3.1 ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการประกันภัยต่อ 
 3.2 องค์ประกอบและหลักการที่ส าคัญของสัญญาประกันภัยต่อ 
 3.3 วิธีและประเภทของการประกันภัยต่อ 
 
แนวคดิ 

1.  การประกันภัยต่อ หมายถึงการที่บริษัทประกันภัยโอนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเสี่ยงภัยที่ได้รับ
ประกันภัยเอาไว้ไปให้บริษัทอ่ืน การประกันภัยต่อมีบทบาทที่ส าคัญในธุรกิจการประกันภัยค่อนข้างมาก 
บริษัทประกันภัยส่วนใหญ่ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัยต่อ เพราะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ
ป้องกันการสูญเสีย/เสียหายในภัยใหญ่และลดความเสียหายจากมหันตภัย และเพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถในการรับประกันภัยของบริษัทเอาประกันภัยต่อ 

2.  องค์ประกอบที่ส าคัญของสัญญาประกันภัยต่อนั้นประกอบด้วย ค าเสนอ ค าสนอง ค าสัญญาต่างตอบแทน
และเจตนาที่จะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องศึกษาหลักการส าคัญ ๆ ที่เก่ียวข้องใน
การปฏิบัติงานในการเอาประกันภัยต่อและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยต่อเพื่อ
น ามาจัดการประกันภัยต่อในรูปแบบของสัญญาประกันภัยต่อ 

3.  ในการจัดการประกันภัยต่อ บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเลือกวิธีการประกันภัยต่อได้หลายวิธี และ
สามารถท าสัญญาประกันภัยต่อได้หลากหลายประเภท ขึ้นอยู่ลักษณะของภัย นโยบายการประกันภัยต่อ
ของบริษัท ตลอดจนประสบการณ์และความสามารถในการรับประกันภัยไว้เอง 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการประกันภัยต่อได้ 
 2. อธิบายองค์ประกอบและหลักการที่ส าคัญของสัญญาประกันภัยต่อได้ 
 3. อธิบายวิธีและประเภทของการประกันภัยต่อได้ 
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เร่ืองที ่3.1 
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการประกนัภัยต่อ 
   
  

การประกันภัยต่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องใน
ธุรกิจประกันชีวิตควรเข้าใจถึงการบริหารความเส่ียงนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ
ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต 

 
1. ความหมายของการประกนัภัยต่อ 

ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อจากผู้เขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้ 
1) การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเอาประกันภัยส าหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง

ผู้รับประกันภัย (Insurer) ในฐานะที่เป็นบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
โดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อส าหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อทีได้ท าไว้นั้น ในทางกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance Premium) ให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
ส าหรับความเสี่ยงในส่วนที่บริษัทไม่สามารถเก็บไว้เองหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง 

2) การประกนัภัยต่อ เป็นสัญญาซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
เอาประกันภัยต่อ (ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัย) ได้รับประกันภัยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพันโดยตรงต่อผู้เอา
ประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะได้รับเบี้ยประกันภัยต่อจ านวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนส าหรับการตกลงที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับภัยที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้  

การประกันภัยต่อเป็นสัญญาระหว่างบริษัทรับประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อเท่านั้น บริษัท
รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
สามารถจะเอาประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยได้เช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิตสามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
หรือทั้งหมดที่ได้รับประกันภัยไว้ไปยังบริษัทรับประกันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ 

การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป 
นอกจากนี้การประกันภัยต่อจะช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
จากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดหรือจากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
จึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้ รับ
ประกันภัยต่อรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ดังในภาพที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 
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3-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่3  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการประกนัภยัต่อ             ตช.2             
                            (1 ช่ัวโมง) 
 
เร่ืองที ่
 3.1 ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการประกันภัยต่อ 
 3.2 องค์ประกอบและหลักการที่ส าคัญของสัญญาประกันภัยต่อ 
 3.3 วิธีและประเภทของการประกันภัยต่อ 
 
แนวคดิ 

1.  การประกันภัยต่อ หมายถึงการที่บริษัทประกันภัยโอนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเสี่ยงภัยที่ได้รับ
ประกันภัยเอาไว้ไปให้บริษัทอ่ืน การประกันภัยต่อมีบทบาทที่ส าคัญในธุรกิจการประกันภัยค่อนข้างมาก 
บริษัทประกันภัยส่วนใหญ่ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัยต่อ เพราะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ
ป้องกันการสูญเสีย/เสียหายในภัยใหญ่และลดความเสียหายจากมหันตภัย และเพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถในการรับประกันภัยของบริษัทเอาประกันภัยต่อ 

2.  องค์ประกอบที่ส าคัญของสัญญาประกันภัยต่อนั้นประกอบด้วย ค าเสนอ ค าสนอง ค าสัญญาต่างตอบแทน
และเจตนาที่จะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องศึกษาหลักการส าคัญ ๆ ที่เก่ียวข้องใน
การปฏิบัติงานในการเอาประกันภัยต่อและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยต่อเพื่อ
น ามาจัดการประกันภัยต่อในรูปแบบของสัญญาประกันภัยต่อ 

3.  ในการจัดการประกันภัยต่อ บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเลือกวิธีการประกันภัยต่อได้หลายวิธี และ
สามารถท าสัญญาประกันภัยต่อได้หลากหลายประเภท ขึ้นอยู่ลักษณะของภัย นโยบายการประกันภัยต่อ
ของบริษัท ตลอดจนประสบการณ์และความสามารถในการรับประกันภัยไว้เอง 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการประกันภัยต่อได้ 
 2. อธิบายองค์ประกอบและหลักการที่ส าคัญของสัญญาประกันภัยต่อได้ 
 3. อธิบายวิธีและประเภทของการประกันภัยต่อได้ 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่      3-3 
 

 
 

เร่ืองที ่3.1 
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการประกนัภัยต่อ 
   
  

การประกันภัยต่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องใน
ธุรกิจประกันชีวิตควรเข้าใจถึงการบริหารความเส่ียงนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ
ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต 

 
1. ความหมายของการประกนัภัยต่อ 

ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อจากผู้เขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้ 
1) การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเอาประกันภัยส าหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง

ผู้รับประกันภัย (Insurer) ในฐานะที่เป็นบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
โดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อส าหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อทีได้ท าไว้นั้น ในทางกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance Premium) ให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
ส าหรับความเสี่ยงในส่วนที่บริษัทไม่สามารถเก็บไว้เองหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง 

2) การประกนัภัยต่อ เป็นสัญญาซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
เอาประกันภัยต่อ (ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัย) ได้รับประกันภัยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพันโดยตรงต่อผู้เอา
ประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะได้รับเบี้ยประกันภัยต่อจ านวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนส าหรับการตกลงที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับภัยที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้  

การประกันภัยต่อเป็นสัญญาระหว่างบริษัทรับประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อเท่านั้น บริษัท
รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
สามารถจะเอาประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยได้เช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิตสามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
หรือทั้งหมดที่ได้รับประกันภัยไว้ไปยังบริษัทรับประกันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ 

การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป 
นอกจากนี้การประกันภัยต่อจะช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
จากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดหรือจากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
จึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้ รับ
ประกันภัยต่อรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ดังในภาพที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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3-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
ภาพที ่3.1 แสดงการกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัภัย 

โดยสรุปแล้ว การประกันภัยต่อ คือ การที่บริษัทประกันภัยโอนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเสี่ยงภัยที่ได้รับ
ประกันภัยเอาไว้ไปให้บริษัทอ่ืน บริษัทที่โอนการเสี่ยงภัยให้บริษัทอ่ืน เรียกว่า บริษัทเอาประกันภัยต่อ  (Insurer or 
Ceding Company) บริษัทประกันภัยที่รับการประกันภัยต่อไว้ เรียกว่า บริษัทรับประกันภัยต่อ  (Reinsurer)  และ
การที่บริษัทประกันภัยรับเสี่ยงภัยไว้เองคือ การรับเสี่ยงภัยไว้ (Retention) ในบางกรณีผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
อาจจะโอนภัยส่วนที่รับมาไปยังบริษัทอื่นอีก วิธีการดังกล่าว เรียกว่า การประกันภัยต่อช่วง (Retrocession) ซึ่งบริษัท
ที่รับประกันภัยต่อที่รับประกันภัยต่อช่วงนี้เรียกว่า บริษัทรับประกันต่อช่วง (Retrocessionnaire) บริษัทรับประกันภัย
สามารถท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อได้มากกว่าหนึ่งแห่ง และบริษัทรับประกันภัยต่อก็สามารถกระจาย
ความเสี่ยงต่อให้กับบริษัทรับประกันภัยต่ออ่ืนได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของความเสี่ยงภัย (Risk) และความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงของบริษัทรับประกันภัยต่อแต่ละแห่ง (Retention Limit) ดังในภาพที่ 3.2 ซึ่งแสดงการประกันชีวิต การ
ประกันภัยต่อและการประกันภัยต่อช่วงในธุรกิจประกันภัย 
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เร่ืองที ่3.1 
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการประกนัภัยต่อ 
   
  

การประกันภัยต่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องใน
ธุรกิจประกันชีวิตควรเข้าใจถึงการบริหารความเส่ียงนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ
ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต 

 
1. ความหมายของการประกนัภัยต่อ 

ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อจากผู้เขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้ 
1) การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเอาประกันภัยส าหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง

ผู้รับประกันภัย (Insurer) ในฐานะที่เป็นบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
โดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อส าหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อทีได้ท าไว้นั้น ในทางกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance Premium) ให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
ส าหรับความเสี่ยงในส่วนที่บริษัทไม่สามารถเก็บไว้เองหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง 

2) การประกนัภัยต่อ เป็นสัญญาซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
เอาประกันภัยต่อ (ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัย) ได้รับประกันภัยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพันโดยตรงต่อผู้เอา
ประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะได้รับเบี้ยประกันภัยต่อจ านวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนส าหรับการตกลงที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับภัยที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้  

การประกันภัยต่อเป็นสัญญาระหว่างบริษัทรับประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อเท่านั้น บริษัท
รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
สามารถจะเอาประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยได้เช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิตสามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
หรือทั้งหมดที่ได้รับประกันภัยไว้ไปยังบริษัทรับประกันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ 

การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป 
นอกจากนี้การประกันภัยต่อจะช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
จากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดหรือจากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
จึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้ รับ
ประกันภัยต่อรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ดังในภาพที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 
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3-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
ภาพที ่3.1 แสดงการกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัภัย 

โดยสรุปแล้ว การประกันภัยต่อ คือ การที่บริษัทประกันภัยโอนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเสี่ยงภัยที่ได้รับ
ประกันภัยเอาไว้ไปให้บริษัทอ่ืน บริษัทที่โอนการเสี่ยงภัยให้บริษัทอ่ืน เรียกว่า บริษัทเอาประกันภัยต่อ  (Insurer or 
Ceding Company) บริษัทประกันภัยที่รับการประกันภัยต่อไว้ เรียกว่า บริษัทรับประกันภัยต่อ  (Reinsurer)  และ
การที่บริษัทประกันภัยรับเสี่ยงภัยไว้เองคือ การรับเสี่ยงภัยไว้ (Retention) ในบางกรณีผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
อาจจะโอนภัยส่วนที่รับมาไปยังบริษัทอื่นอีก วิธีการดังกล่าว เรียกว่า การประกันภัยต่อช่วง (Retrocession) ซึ่งบริษัท
ที่รับประกันภัยต่อที่รับประกันภัยต่อช่วงนี้เรียกว่า บริษัทรับประกันต่อช่วง (Retrocessionnaire) บริษัทรับประกันภัย
สามารถท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อได้มากกว่าหนึ่งแห่ง และบริษัทรับประกันภัยต่อก็สามารถกระจาย
ความเสี่ยงต่อให้กับบริษัทรับประกันภัยต่ออ่ืนได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของความเสี่ยงภัย (Risk) และความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงของบริษัทรับประกันภัยต่อแต่ละแห่ง (Retention Limit) ดังในภาพที่ 3.2 ซึ่งแสดงการประกันชีวิต การ
ประกันภัยต่อและการประกันภัยต่อช่วงในธุรกิจประกันภัย 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่      3-5 
 

 
 

 

ภาพที ่3.2 แสดงการประกนัชีวติ การประกนัภัยต่อและการประกนัภัยต่อช่วง 
 
2. ความส าคญัของการประกนัภัยต่อ 

ในปัจจุบันการประกันชีวิตมีส่วนส าคัญในการด าเนนิชวีิต โดยการประกันชีวิตเป็นหลักประกันของความมั่นคง
และบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้แก่ผู้เอาประกัน ครอบครัวและธุรกิจ บริษัทประกันชีวิตจึงมีบทบาทส าคัญ
ในการให้บริการด้านประกันชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป ท าหน้าที่แบ่งเบาภาระความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในส่วนของ
การรักษาพยาบาลและความสูญเสียรายได้จากการจากไปของบุคคลส าคัญในครอบครัว อีกทั้งยังสนับสนุนในการสร้าง
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ผู้เอาประกันภัย ครอบครัว
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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3-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เงินออมเพื่อหลักประกันชีวิตให้กับผู้เอาประกันและครอบครัว เมื่อบริษัทประกันชีวิตรับความเสี่ยงภัยไว้จ านวนมาก  
จึงจ าเป็นที่จะต้องกระจายความเสี่ยงด้วยการประกันภัยต่อเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงภัยของบริษัท 

การท าประกันชีวิตของประชาชนถือได้ว่าเป็นการโอนความเสี่ยงภัยไปให้บริษัทประกันชีวิตในรูปแบบการท า
สัญญาประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันชีวิต ซึ่งบริษัทประกันชีวิตสัญญาว่าจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอา
ประกันภัยตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ตามสัญญาประกันภัยนั้น ๆ ผู้เอาประกันภัยมีวัตถุประสงค์ที่จะโอนความเสี่ยง 
ในกรณีที่ตนเองเกิดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจนท าให้เกิดสูญเสียรายได้ที่จะเลี้ยงดูครอบครัว จึงโอนความเสี่ยงภัยนี้ให้
บริษัทประกันชีวิต ในทางเดียวกัน บริษัทประกันชีวิตที่เอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ เป็นการบริหาร
ความเสี่ยงที่เรียกว่าเป็นการโอนความเสี่ยงภัย (Risk Transfer) โดยสามารถเลือกโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือบางส่วน
ไปให้บุคคลอื่นรับแทน ดังนั้นอาจอธิบายการท าประกันภัยต่อได้ว่า บริษัทประกันชีวิตต้องการกระจายความเสี่ยงภัยที่
ตนรับประกันชีวิตไว้ตามสัญญาประกันชีวิต จึงโอนความเสี่ยงภัยนี้ให้บริษัทรับประกันภัยต่อเช่นกัน การท าประกันภัย
ต่อนั้นจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทประกันชีวิตสามารถที่จะขยายธุรกิจรับประกันภัยจ านวนรายที่เพิ่มขึ้นแ ละทุน
ประกันภัยที่สูงขึ้นได้ด้วยความมั่นใจเพราะได้มีการกระจายความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัยต่อแล้ว 

 
3. ประโยชน์ของการประกนัภัยต่อ 
 การประกันภัยต่อมีประโยชน์ต่อธุรกิจการประกันภัยค่อนข้างมาก ไม่ว่าบริษัทประกันภัยจะมีขนาดใหญ่หรือ
เล็กต่างก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัยต่อ ในการกระจายความเสี่ยงที่ตนได้รับประกันภัยจากผู้เอา
ประกันภัย  ดังนั้นจะกล่าวถึงประโยชน์ของการประกันภัยต่อได้ดังนี้ 

1) เป็นเคร่ืองมือป้องกันการสูญเสีย/เสียหายในภัยใหญ่และลดความเสียหายจากมหันตภัย การประกันภัย
ต่อสามารถจะช่วยบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทเอาประกันภัยต่อลดความเสียหายขนาดใหญ่จากเหตุการณ์เพียงครั้ง
เดียวหรือความเสียหายจ านวนหลาย ๆ รายจากเหตุการณ์หนึ่ง  มหันตภัยส่วนใหญ่จะเกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งสามารถ
จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิตของคนจ านวนมาก ความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจ านวนมากพร้อม ๆ กัน เช่น โรค
ระบาด แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ พายุไต้ฝุ่น น้ าท่วม เป็นต้น การประกันภัยต่อจะช่วยลดการสะสมของความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับประกันชีวิตเมื่อบริษัทเอาประกันภัยต่อได้รับประกันชีวิตไว้กับผู้เอาประกันชีวิต  
รายใดรายหนึ่งไว้ด้วยทุนประกันชีวิตที่สูงหรือได้ท าประกันชีวิตไว้หลายประเภทสัญญา 

2) เป็นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการรับประกันภัยของบริษัทเอาประกันภัยต่อ  บริษัท
รับประกันภัยเกือบทุกแห่งก่อตั้งขึ้นโดยมีนโยบายที่จะเติบโตไปข้างหน้า จึงต้องการวางกลยุทธ์ให้ตนมีความสามารถใน
การรับประกันภัยธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะธุรกิจประกันชีวิตมุ่งหวังที่จะขยายธุรกิจด้วยการรับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นและรับจ านวนผู้เอาประกันชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น 

3) เป็นการกระจายความเส่ียงเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินให้กับบริษัทเอาประกันภัยต่อ  บริษัท
ประกันภัยโดยทั่วไปเอาประกันภัยต่อเพื่อลดความไม่แน่นอนจากความเสียหายทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น โดย
ต้องการควบคุมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของตนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสัดส่วน
เงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย และช่วยลดความผันผวนของค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทอาจต้องรับผิดชอบตาม
สัญญาประกันชีวิตในแต่ละปี 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่      3-3 
 

 
 

เร่ืองที ่3.1 
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการประกนัภัยต่อ 
   
  

การประกันภัยต่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องใน
ธุรกิจประกันชีวิตควรเข้าใจถึงการบริหารความเส่ียงนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ
ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต 

 
1. ความหมายของการประกนัภัยต่อ 

ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อจากผู้เขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้ 
1) การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเอาประกันภัยส าหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง

ผู้รับประกันภัย (Insurer) ในฐานะที่เป็นบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
โดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อส าหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อทีได้ท าไว้นั้น ในทางกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance Premium) ให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
ส าหรับความเสี่ยงในส่วนที่บริษัทไม่สามารถเก็บไว้เองหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง 

2) การประกนัภัยต่อ เป็นสัญญาซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
เอาประกันภัยต่อ (ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัย) ได้รับประกันภัยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพันโดยตรงต่อผู้เอา
ประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะได้รับเบี้ยประกันภัยต่อจ านวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนส าหรับการตกลงที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับภัยที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้  

การประกันภัยต่อเป็นสัญญาระหว่างบริษัทรับประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อเท่านั้น บริษัท
รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
สามารถจะเอาประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยได้เช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิตสามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
หรือทั้งหมดที่ได้รับประกันภัยไว้ไปยังบริษัทรับประกันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ 

การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป 
นอกจากนี้การประกันภัยต่อจะช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
จากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดหรือจากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
จึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้ รับ
ประกันภัยต่อรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ดังในภาพที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 
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3-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เงินออมเพื่อหลักประกันชีวิตให้กับผู้เอาประกันและครอบครัว เมื่อบริษัทประกันชีวิตรับความเสี่ยงภัยไว้จ านวนมาก  
จึงจ าเป็นที่จะต้องกระจายความเสี่ยงด้วยการประกันภัยต่อเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงภัยของบริษัท 

การท าประกันชีวิตของประชาชนถือได้ว่าเป็นการโอนความเสี่ยงภัยไปให้บริษัทประกันชีวิตในรูปแบบการท า
สัญญาประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันชีวิต ซึ่งบริษัทประกันชีวิตสัญญาว่าจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอา
ประกันภัยตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ตามสัญญาประกันภัยนั้น ๆ ผู้เอาประกันภัยมีวัตถุประสงค์ที่จะโอนความเสี่ยง 
ในกรณีที่ตนเองเกิดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจนท าให้เกิดสูญเสียรายได้ที่จะเลี้ยงดูครอบครัว จึงโอนความเสี่ยงภัยนี้ให้
บริษัทประกันชีวิต ในทางเดียวกัน บริษัทประกันชีวิตที่เอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ เป็นการบริหาร
ความเสี่ยงที่เรียกว่าเป็นการโอนความเสี่ยงภัย (Risk Transfer) โดยสามารถเลือกโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือบางส่วน
ไปให้บุคคลอื่นรับแทน ดังนั้นอาจอธิบายการท าประกันภัยต่อได้ว่า บริษัทประกันชีวิตต้องการกระจายความเสี่ยงภัยที่
ตนรับประกันชีวิตไว้ตามสัญญาประกันชีวิต จึงโอนความเสี่ยงภัยนี้ให้บริษัทรับประกันภัยต่อเช่นกัน การท าประกันภัย
ต่อนั้นจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทประกันชีวิตสามารถที่จะขยายธุรกิจรับประกันภัยจ านวนรายที่เพิ่มขึ้นแ ละทุน
ประกันภัยที่สูงขึ้นได้ด้วยความมั่นใจเพราะได้มีการกระจายความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัยต่อแล้ว 

 
3. ประโยชน์ของการประกนัภัยต่อ 
 การประกันภัยต่อมีประโยชน์ต่อธุรกิจการประกันภัยค่อนข้างมาก ไม่ว่าบริษัทประกันภัยจะมีขนาดใหญ่หรือ
เล็กต่างก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัยต่อ ในการกระจายความเสี่ยงที่ตนได้รับประกันภัยจากผู้เอา
ประกันภัย  ดังนั้นจะกล่าวถึงประโยชน์ของการประกันภัยต่อได้ดังนี้ 

1) เป็นเคร่ืองมือป้องกันการสูญเสีย/เสียหายในภัยใหญ่และลดความเสียหายจากมหันตภัย การประกันภัย
ต่อสามารถจะช่วยบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทเอาประกันภัยต่อลดความเสียหายขนาดใหญ่จากเหตุการณ์เพียงครั้ง
เดียวหรือความเสียหายจ านวนหลาย ๆ รายจากเหตุการณ์หนึ่ง  มหันตภัยส่วนใหญ่จะเกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งสามารถ
จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิตของคนจ านวนมาก ความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจ านวนมากพร้อม ๆ กัน เช่น โรค
ระบาด แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ พายุไต้ฝุ่น น้ าท่วม เป็นต้น การประกันภัยต่อจะช่วยลดการสะสมของความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับประกันชีวิตเมื่อบริษัทเอาประกันภัยต่อได้รับประกันชีวิตไว้กับผู้เอาประกันชีวิต  
รายใดรายหนึ่งไว้ด้วยทุนประกันชีวิตที่สูงหรือได้ท าประกันชีวิตไว้หลายประเภทสัญญา 

2) เป็นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการรับประกันภัยของบริษัทเอาประกันภัยต่อ  บริษัท
รับประกันภัยเกือบทุกแห่งก่อตั้งขึ้นโดยมีนโยบายที่จะเติบโตไปข้างหน้า จึงต้องการวางกลยุทธ์ให้ตนมีความสามารถใน
การรับประกันภัยธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะธุรกิจประกันชีวิตมุ่งหวังที่จะขยายธุรกิจด้วยการรับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นและรับจ านวนผู้เอาประกันชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น 

3) เป็นการกระจายความเส่ียงเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินให้กับบริษัทเอาประกันภัยต่อ  บริษัท
ประกันภัยโดยทั่วไปเอาประกันภัยต่อเพื่อลดความไม่แน่นอนจากความเสียหายทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น โดย
ต้องการควบคุมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของตนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสัดส่วน
เงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย และช่วยลดความผันผวนของค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทอาจต้องรับผิดชอบตาม
สัญญาประกันชีวิตในแต่ละปี 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่      3-7 
 

 
 

4) บริษัทเอาประกันภัยต่อจะได้รับบริการด้านเทคนิคและการสนับสนุนบริการด้านต่าง ๆ จากบริษัทรับ
ประกันภัยต่อ นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านรับประกันต่อความเสี่ยงภัยแล้วบริษัทรับประกันภัยต่อจะให้บริการ
ด้านค าปรึกษาด้านเทคนิค แนวทางการพิจารณารับประกันประเภทต่าง ๆ และด้านการบริหารความเสี่ยงภัยแก่บริษัท
เอาประกันภัยต่อ ดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทประกันภัยมีความสามารถในการขยายการด าเนินงานให้เติบโตใน
ธุรกิจประกันชีวิตประเภทใหม่ ๆ  
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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3-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่3.2 
องค์ประกอบและหลกัการทีส่ าคญัของสัญญาประกนัภัยต่อ 
   
  

สัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาที่บริษัทรับประกันภัยต่อให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อในการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนถ้าหากมีเหตุการณ์บางอย่างที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้น กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันภัยต่อจะเก่ียวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อซึ่งเป็นคู่สัญญาในสัญญาประกันภัยต่อ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ในกรณีที่มีคนกลาง คือนายหน้าประกันภัยต่อด้วย 

 
1. องค์ประกอบส าคญัของสัญญาประกนัภัยต่อ 
 บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องศึกษาหลักการส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในการเอาประกันภัยต่อ
และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยต่อ ดังนั้นการจัดการประกันภัยต่อจึงนิยมกระท าในรูปแบบ
ของสัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญของสัญญาประกันภัยต่อ ดังนี้ 

1) ค าเสนอ (Offer) การที่บริษัทเอาประกันภัยต่อส่งข้อเสนอ (Proposal) เกี่ยวกับการเอาประกันภัยต่อใน
รูปแบบข้อเสนอสัญญาประกันภัยต่อ (Treaty Reinsurance Proposal) หรือรูปแบบข้อเสนอการประกันภัยต่อเฉพาะ
ราย (Facultative Reinsurance Proposal) ไปให้บริษัทรับประกันภัยต่อ ถือเป็นการส่งค าเสนอไปให้แก่บริษัท
รับประกันภัยต่อพิจารณา หากบริษัทรับประกันภัยต่อพิจารณาแล้วขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางอย่างที่เสนอไป เช่น 
ขอเปลี่ยนอัตราค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ จะถือว่าเป็นการที่บริษัทรับประกันภัยต่อได้ส่งค าเสนอใหม่ (Counter 
Offer) กลับมาให้บริษัทเอาประกันภัยต่อพิจารณา 

2) ค าสนอง (Acceptance) หลังจากที่บริษัทรับประกันภัยต่อได้พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ เป็นที่พอใจและ
ลงนามตกลงรับประกันภัยต่อในข้อเสนอตามข้อ 1) จะถือว่าสัญญาประกันภัยต่อได้เกิดขึ้นแล้วเพราะมีค าเสนอและค า
สนองที่ถูกต้องตรงกันหรือบริษัทเอาประกันภัยต่อได้พิจารณาลงนามตกลงรับข้อเสนอใหม่ (Counter Offer) ก็จะถือ
ว่าค าเสนอใหม่ได้รับค าสนองที่ถูกต้องตรงกันเกิดสัญญาประกันภัยต่อได้ 

3) ค าสัญญาต่างตอบแทน (Consideration) ภายหลังที่มีสัญญาประกันภัยต่อเกิดขึ้นแล้วคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
ต่างมีสัญญาต่อกัน โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อสัญญาที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ในขณะที่บริษัทรับประกันภัยต่อสัญญาที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทเอาประกันภัย
ต่อตามความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยต่อที่เกิดขึ้น 

4) มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ (Intention to Create Legal Relations) การที่บริษัทเอาประกันภัยต่อ
ได้ส่งค าเสนอไปให้บริษัทรับประกันภัยต่อพิจารณา และการที่บริษัทรับประกันภัยต่อตกลงรับประกันภัยต่อตาม
เงื่อนไขที่ได้เสนอไปนั้น ถือว่าคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางกฎหมายโดยการท าสัญญา
ประกันภัยต่อร่วมกัน 
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เร่ืองที ่3.1 
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการประกนัภัยต่อ 
   
  

การประกันภัยต่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องใน
ธุรกิจประกันชีวิตควรเข้าใจถึงการบริหารความเส่ียงนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ
ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต 

 
1. ความหมายของการประกนัภัยต่อ 

ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อจากผู้เขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้ 
1) การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเอาประกันภัยส าหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง

ผู้รับประกันภัย (Insurer) ในฐานะที่เป็นบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
โดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อส าหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อทีได้ท าไว้นั้น ในทางกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance Premium) ให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
ส าหรับความเสี่ยงในส่วนที่บริษัทไม่สามารถเก็บไว้เองหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง 

2) การประกนัภัยต่อ เป็นสัญญาซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
เอาประกันภัยต่อ (ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัย) ได้รับประกันภัยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพันโดยตรงต่อผู้เอา
ประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะได้รับเบี้ยประกันภัยต่อจ านวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนส าหรับการตกลงที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับภัยที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้  

การประกันภัยต่อเป็นสัญญาระหว่างบริษัทรับประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อเท่านั้น บริษัท
รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
สามารถจะเอาประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยได้เช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิตสามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
หรือทั้งหมดที่ได้รับประกันภัยไว้ไปยังบริษัทรับประกันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ 

การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป 
นอกจากนี้การประกันภัยต่อจะช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
จากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดหรือจากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
จึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้ รับ
ประกันภัยต่อรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ดังในภาพที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 
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เร่ืองที ่3.2 
องค์ประกอบและหลกัการทีส่ าคญัของสัญญาประกนัภัยต่อ 
   
  

สัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาที่บริษัทรับประกันภัยต่อให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อในการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนถ้าหากมีเหตุการณ์บางอย่างที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้น กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันภัยต่อจะเก่ียวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อซึ่งเป็นคู่สัญญาในสัญญาประกันภัยต่อ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ในกรณีที่มีคนกลาง คือนายหน้าประกันภัยต่อด้วย 

 
1. องค์ประกอบส าคญัของสัญญาประกนัภัยต่อ 
 บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องศึกษาหลักการส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในการเอาประกันภัยต่อ
และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยต่อ ดังนั้นการจัดการประกันภัยต่อจึงนิยมกระท าในรูปแบบ
ของสัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญของสัญญาประกันภัยต่อ ดังนี้ 

1) ค าเสนอ (Offer) การที่บริษัทเอาประกันภัยต่อส่งข้อเสนอ (Proposal) เกี่ยวกับการเอาประกันภัยต่อใน
รูปแบบข้อเสนอสัญญาประกันภัยต่อ (Treaty Reinsurance Proposal) หรือรูปแบบข้อเสนอการประกันภัยต่อเฉพาะ
ราย (Facultative Reinsurance Proposal) ไปให้บริษัทรับประกันภัยต่อ ถือเป็นการส่งค าเสนอไปให้แก่บริษัท
รับประกันภัยต่อพิจารณา หากบริษัทรับประกันภัยต่อพิจารณาแล้วขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางอย่างที่เสนอไป เช่น 
ขอเปลี่ยนอัตราค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ จะถือว่าเป็นการที่บริษัทรับประกันภัยต่อได้ส่งค าเสนอใหม่ (Counter 
Offer) กลับมาให้บริษัทเอาประกันภัยต่อพิจารณา 

2) ค าสนอง (Acceptance) หลังจากที่บริษัทรับประกันภัยต่อได้พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ เป็นที่พอใจและ
ลงนามตกลงรับประกันภัยต่อในข้อเสนอตามข้อ 1) จะถือว่าสัญญาประกันภัยต่อได้เกิดขึ้นแล้วเพราะมีค าเสนอและค า
สนองที่ถูกต้องตรงกันหรือบริษัทเอาประกันภัยต่อได้พิจารณาลงนามตกลงรับข้อเสนอใหม่ (Counter Offer) ก็จะถือ
ว่าค าเสนอใหม่ได้รับค าสนองที่ถูกต้องตรงกันเกิดสัญญาประกันภัยต่อได้ 

3) ค าสัญญาต่างตอบแทน (Consideration) ภายหลังที่มีสัญญาประกันภัยต่อเกิดขึ้นแล้วคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
ต่างมีสัญญาต่อกัน โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อสัญญาที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ในขณะที่บริษัทรับประกันภัยต่อสัญญาที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทเอาประกันภัย
ต่อตามความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยต่อที่เกิดขึ้น 

4) มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ (Intention to Create Legal Relations) การที่บริษัทเอาประกันภัยต่อ
ได้ส่งค าเสนอไปให้บริษัทรับประกันภัยต่อพิจารณา และการที่บริษัทรับประกันภัยต่อตกลงรับประกันภัยต่อตาม
เงื่อนไขที่ได้เสนอไปนั้น ถือว่าคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางกฎหมายโดยการท าสัญญา
ประกันภัยต่อร่วมกัน 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่      3-9 
 

 
 

2. หลกัการทีเ่กีย่วข้องกบัสัญญาประกนัภัยต่อ 
 การประกันภัยต่อต้องประยุกต์ใช้หลักการ ดังต่อไปนี้ 

1) หลักส่วนได้เสีย (Principle of Insurable Interest) 
2) หลักความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith) 
3) หลักการชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Principle of Indemnity) 
4) หลักการเฉลี่ย (Principle of Contribution) 
1) หลักส่วนได้เสีย  (Insurable Interest) คือสิทธิตามกฎหมายในการเอาประกันภัยซึ่ งเกิดขึ้นจาก

ความสัมพันธ์ทางการเงิน ซึ่งยอมรับในกฎหมายระหว่างบริษัทเอาประกันภัยและสิ่งที่เอาประกั นภัยนั้น การเอา
ประกันภัยใด ๆ โดยปราศจากสิทธิส่วนได้เสียจะถือว่าเป็นสัญญาการพนันและไม่สามารถใช้บังคับตามกฎหมายได้ 

ส าหรับสิทธิส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อซึ่งบริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถจะเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยต่อได้ จะต้องมีการจ่ายค่าสินไหม หรือมีการตั้งค่าสินไหมค้างจ่ายภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเป็นสิ่งที่ได้เอาประกันภัยต่อไว้ ซึ่งหมายถึงว่า บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องมีสิทธิส่วนได้เสีย
ตลอดเวลานั่นเองโดยส่วนได้เสียนี้อาจตกลงไว้ว่าเป็นการเอาประกันภัยต่อบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ 

2) หลักความซ่ือสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง (Utmost Good Faith) ซึ่งหมายถึงว่าบุคคลทั้ง 2 ฝ่ายในสัญญา
ประกันภัยมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริงทั้งหมดที่เป็นสาระส าคัญและจะต้องหลีกเลี่ยงในการแถลงข้อความอัน
เป็นเท็จ 
 เนื่องจากการประกันภัยต่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการประกันภัยตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายสัญญาซึ่งบริษัท
รับประกันภัยต่อจะต้องอาศัยข้อมูลทั้งหมดจากบริษัทเอาประกันภัยต่อส าหรับความเสี่ยงที่จะเอาประกันภัยต่อ โดย
บริษัทรับประกันภัยต่อจะมีบทบาทอย่างจ ากัดในการพิจารณารับประกันภัย บริษัทเอาประกันภัยต่อจึงมีหน้าที่ในการ
เปิดเผยข้อความจริงต่าง ๆ บริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่ในการเปิดเผยอย่างเต็มที่และในเวลาที่เหมาะสมเก่ียวกับ
ข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญ เช่น แผนธุรกิจ นโยบายการพิจารณารับประกันภัย การปฏิบัติในการพิจารณาชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงในบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทรับประกันภัยต่อทราบ การที่บริษัทรับ
ประกันภัยต่อตกลงรับประกันภัยต่อจากบริษัทเอาประกันภัยต่อนั้นย่อมถือได้ว่าบริษัทรับประกันภัยต่อมีความไว้วางใจ
ในความสุจริตของบุคลากรของบริษัทเอาประกันภัยต่อ ในการประกันภัยต่อนั้น บริษัทรับประกันภัยต่อคาดหวังว่า 
บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องมีความเชี่ยวชาญในการพิจารณารับประกันภัยและมีความรอบรู้ในภัยที่ตนรับประกันภัยไว้ 
บริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญในการเอาประกันภัยต่อให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ
โดยไม่ต้องมีการทวงถาม ซึ่งข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญเหล่านี้มีผลต่อการพิจารณาและตัดสินใจของบริษัทรับประกันภัย
ต่อว่าจะตกลงรับประกันภัยต่อรายนั้นหรือไม่ 

3) หลักการชดใช้ตามความเสียหายที่เกดิขึ้นจริง (Principle of Indemnity) สัญญาประกันภัยต่อทั้งหมดเป็น
สัญญาที่ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งยึดถือตามหลักการที่ว่าในการประกันภัยต่อนั้น ความรับผิดชอบของ
บริษัทรับประกันภัยต่อได้รับภายใต้สัญญาประกันภัยที่มีกับผู้เอาประกันภัยนั้น แต่จะต้องไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความ
รับผิดตามสัญญาประกันภัยต่อที่มีอยู่ บริษัทเอาประกันภัยต่อจะเรียกร้องให้บริษัทรับประกันภัยต่อชดใช้ค่าสินไหม
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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ทดแทนให้ตนได้ก็ต่อเมื่อบริษัทเอาประกันภัยต่อได้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว หรือ 
จะต้องรับผิดที่จะต้องชดใช้ภายใต้สัญญาประกันภัยที่มีอยู่แก่ผู้เอาประกันภัย โดยจะมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากบริษัทรับประกันภัยต่อในล าดับต่อไป 

นอกจากนี้บริษัทรับประกันภัยต่อต้องร่วมจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมที่บริษัทเอาประกันภัยต่อได้จ้าง
บุคคลภายนอกด าเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความจากภายนอกใน
การต่อสู้คดี ค่าธรรมเนียมศาลในการต่อสู้คดี เป็นต้น โดยจะรับผิดชอบตามสัดส่วนที่ได้มีการรับประกันภัยต่อไว้ 

นอกจากค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทรับประกันภัยต่อจ่ายให้กับบริษัทเอาประกันภัยต่อแล้ว บริษัทรับประกัน
ภัยต่อจะจ่ายค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ (Reinsurance Commission) ให้บริษัทเอาประกันภัยต่อ ซึ่งถือเป็นรายได้ของ
บริษัทเอาประกันภัยต่อ เพื่อน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานภายในของบริษัทเอาประกันภัยต่อและเป็นก าไรจาก
การเอาประกันภัยต่อ  

4) หลักการเฉลี่ย (Principle of Contribution) เป็นหลักการที่สนับสนุนหลักการชดใช้ตามความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทเอาประกันภัยต่อมีการจัดประกันภัยต่อส าหรับภัยรายหนึ่งที่รับประกันไว้ โดย
มีบริษัทรับประกันภัยต่อที่เก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งราย  

แม้ว่าบริษัทเอาประกันภัยต่อจะเอาประกันภัยต่อไว้กับบริษัทรับประกันภัยต่อหลายราย แต่เมื่อมีการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้น บริษัทเอาประกันภัยต่อจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภยั
ต่อทุกรายรวมกันเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น 
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เร่ืองที ่3.1 
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการประกนัภัยต่อ 
   
  

การประกันภัยต่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องใน
ธุรกิจประกันชีวิตควรเข้าใจถึงการบริหารความเส่ียงนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ
ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต 

 
1. ความหมายของการประกนัภัยต่อ 

ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อจากผู้เขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้ 
1) การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเอาประกันภัยส าหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง

ผู้รับประกันภัย (Insurer) ในฐานะที่เป็นบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
โดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อส าหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อทีได้ท าไว้นั้น ในทางกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance Premium) ให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
ส าหรับความเสี่ยงในส่วนที่บริษัทไม่สามารถเก็บไว้เองหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง 

2) การประกนัภัยต่อ เป็นสัญญาซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
เอาประกันภัยต่อ (ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัย) ได้รับประกันภัยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพันโดยตรงต่อผู้เอา
ประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะได้รับเบี้ยประกันภัยต่อจ านวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนส าหรับการตกลงที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับภัยที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้  

การประกันภัยต่อเป็นสัญญาระหว่างบริษัทรับประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อเท่านั้น บริษัท
รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
สามารถจะเอาประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยได้เช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิตสามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
หรือทั้งหมดที่ได้รับประกันภัยไว้ไปยังบริษัทรับประกันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ 

การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป 
นอกจากนี้การประกันภัยต่อจะช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
จากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดหรือจากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
จึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้ รับ
ประกันภัยต่อรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ดังในภาพที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 
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ทดแทนให้ตนได้ก็ต่อเมื่อบริษัทเอาประกันภัยต่อได้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว หรือ 
จะต้องรับผิดที่จะต้องชดใช้ภายใต้สัญญาประกันภัยที่มีอยู่แก่ผู้เอาประกันภัย โดยจะมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากบริษัทรับประกันภัยต่อในล าดับต่อไป 

นอกจากนี้บริษัทรับประกันภัยต่อต้องร่วมจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมที่บริษัทเอาประกันภัยต่อได้จ้าง
บุคคลภายนอกด าเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความจากภายนอกใน
การต่อสู้คดี ค่าธรรมเนียมศาลในการต่อสู้คดี เป็นต้น โดยจะรับผิดชอบตามสัดส่วนที่ได้มีการรับประกันภัยต่อไว้ 

นอกจากค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทรับประกันภัยต่อจ่ายให้กับบริษัทเอาประกันภัยต่อแล้ว บริษัทรับประกัน
ภัยต่อจะจ่ายค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ (Reinsurance Commission) ให้บริษัทเอาประกันภัยต่อ ซึ่งถือเป็นรายได้ของ
บริษัทเอาประกันภัยต่อ เพื่อน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานภายในของบริษัทเอาประกันภัยต่อและเป็นก าไรจาก
การเอาประกันภัยต่อ  

4) หลักการเฉลี่ย (Principle of Contribution) เป็นหลักการที่สนับสนุนหลักการชดใช้ตามความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทเอาประกันภัยต่อมีการจัดประกันภัยต่อส าหรับภัยรายหนึ่งที่รับประกันไว้ โดย
มีบริษัทรับประกันภัยต่อที่เก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งราย  

แม้ว่าบริษัทเอาประกันภัยต่อจะเอาประกันภัยต่อไว้กับบริษัทรับประกันภัยต่อหลายราย แต่เมื่อมีการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้น บริษัทเอาประกันภัยต่อจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภยั
ต่อทุกรายรวมกันเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น 
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เร่ืองที ่3.3 
วธีิและประเภทของการประกนัภัยต่อ 
   
 

ในการจัดการประกันภัยต่อบริษัทประกันภัยสามารถเลือกวิธีการประกันภัยต่อได้หลายวิธี และสามารถท า
สัญญาประกันภัยต่อได้หลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของภัย นโยบายการประกันภัยต่อของบริษัท ตลอดจน
ประสบการณ์และความสามารถในการรับประกันภัยไว้เอง ดังในภาพที่ 3.3 แสดงถึงวิธีและประเภทของการประกันภัย
ต่อที่นิยมใช้ในการบริหารความเสี่ยงภัยในธุรกิจประกันภัย 

 
วธีิของการประกนัภัยต่อ   ประเภทของสัญญาประกนัภัยต่อ 

 
 

ภาพที ่3.3 วธีิและประเภทของการประกนัภัยต่อ 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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3-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บริษัทประกันภัยจะพิจารณาความเสี่ยงภัยที่ต้องการท าประกันภัยต่อ และน าวิธีการเอาประกันภัยต่อที่คิดว่า
เหมาะสมมาใช้บริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ โดยจะอธิบายวิธีประกันภัยต่อแต่ละวิธีดังนี้ 

 
1. วธิีการประกนัภัยต่อ 
 แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 1) การประกันภัยต่อตามสัญญา และ 2) การประกันภัยต่อเฉพาะราย 
รายละเอียด มีดังนี้ 

1.1 การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็นการประกันภัยต่อโดยการตกลงกันระหว่าง    
ผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับประกันภัยต่อไว้ล่วงหน้าว่า ผู้เอาประกันภัยต่อจะเอาประกันภัยต่อให้กับผู้รับประกันภัยต่อ 
และผู้รับประกันภัยต่อจะยอมรับการประกันภัยต่อตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในสัญญา สัญญาประกันภัยต่อเป็น
ข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเอา
ประกันภัยต่อสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อโดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงจะรับภัยทุกรายที่มีการจัดสรรเข้าไปซึ่งอยู่
ภายใต้ขอบเขตของสัญญานั้นโดยอัตโนมัติ 

“Treaty” หมายถึง สัญญาที่ท าขึ้นระหว่างบริษัทประกันภัยต่อ (Insurer) ฝ่ายหนึ่ง กับผู้รับประกันภัยต่อ 
(Reinsurer) อีกฝ่ายหนึ่ง  

การประกันภัยต่อตามสัญญาเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวก สามารถลดเวลาและ
ปริมาณงานในการจัดการ โดยจะมีการท าข้อตกลงในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งจะระบุเงื่อนไขขอบเขต ข้อยกเว้นและ
วงเงินสูงสุดที่บริษัทเอาประกันภัยต่อจะได้รับความคุ้มครองส าหรับงานและภัยต่าง ๆ ที่ระบุไว้อย่างกว้าง ๆ ในสัญญา
นั้น ซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อได้จัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้นั้น โดยจะมีการท า
สัญญาประกันภัยต่อแยกตามประเภทของการประกันภัย เช่น สัญญาประกันภัยต่อประกันชีวิตรายสามัญ  สัญญา
ประกันภัยต่อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ  สัญญาประกันภัยต่อประกันชีวิตกลุ่ม  เป็นต้น 

ข้อดขีองการประกนัภัยต่อตามสัญญา มีดังนี้ 
 1) สร้างความมั่นใจและมั่นคงในการขยายงานแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อ บริษัทรับประกันภัยต่อจะต้อง

รับภัยต่าง ๆ ที่อยู่ในเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อนั้นทุกราย 
 2) บริหารจัดการขั้นตอนการท างานของการท าประกันภัยต่อได้ง่าย รวดเร็ว และเป็นแบบแผนท าให้

สามารถจะจัดการประกันภัยต่อเป็นจ านวนหลาย ๆ รายได้ในช่วงเวลาเดียวกัน สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานได้ทั้งบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ 

 3) สามารถแข่งขันด้านการเสนอราคาในตลาดได้ เนื่องจากบริษัทเอาประกันภัยต่อ ไม่ต้องรอให้บริษัท
รับประกันภัยต่อยืนยันการรับประกันภัยแต่ละรายก่อนออกข้อเสนอให้กับผู้เอาประกันภัย 

 4) ได้รับอัตราเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance Premium) ที่ดีกว่าและค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ
(Reinsurance commission) ที่สูงกว่า เม่ือเทียบกับการประกันภัยต่อเฉพาะราย เนื่องจากผู้รับประกันภัยต่อจะได้รับ
งานจ านวนมากกว่าการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย การมีปริมาณงานที่ถูกจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อที่
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สามารถลดเวลาและ
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่      3-3 
 

 
 

เร่ืองที ่3.1 
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการประกนัภัยต่อ 
   
  

การประกันภัยต่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องใน
ธุรกิจประกันชีวิตควรเข้าใจถึงการบริหารความเส่ียงนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ
ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต 

 
1. ความหมายของการประกนัภัยต่อ 

ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อจากผู้เขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้ 
1) การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเอาประกันภัยส าหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง

ผู้รับประกันภัย (Insurer) ในฐานะที่เป็นบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
โดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อส าหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อทีได้ท าไว้นั้น ในทางกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance Premium) ให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
ส าหรับความเสี่ยงในส่วนที่บริษัทไม่สามารถเก็บไว้เองหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง 

2) การประกนัภัยต่อ เป็นสัญญาซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
เอาประกันภัยต่อ (ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัย) ได้รับประกันภัยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพันโดยตรงต่อผู้เอา
ประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะได้รับเบี้ยประกันภัยต่อจ านวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนส าหรับการตกลงที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับภัยที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้  

การประกันภัยต่อเป็นสัญญาระหว่างบริษัทรับประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อเท่านั้น บริษัท
รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
สามารถจะเอาประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยได้เช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิตสามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
หรือทั้งหมดที่ได้รับประกันภัยไว้ไปยังบริษัทรับประกันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ 

การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป 
นอกจากนี้การประกันภัยต่อจะช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
จากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดหรือจากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
จึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้ รับ
ประกันภัยต่อรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ดังในภาพที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 
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3-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บริษัทประกันภัยจะพิจารณาความเสี่ยงภัยที่ต้องการท าประกันภัยต่อ และน าวิธีการเอาประกันภัยต่อที่คิดว่า
เหมาะสมมาใช้บริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ โดยจะอธิบายวิธีประกันภัยต่อแต่ละวิธีดังนี้ 

 
1. วธิีการประกนัภัยต่อ 
 แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 1) การประกันภัยต่อตามสัญญา และ 2) การประกันภัยต่อเฉพาะราย 
รายละเอียด มีดังนี้ 

1.1 การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็นการประกันภัยต่อโดยการตกลงกันระหว่าง    
ผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับประกันภัยต่อไว้ล่วงหน้าว่า ผู้เอาประกันภัยต่อจะเอาประกันภัยต่อให้กับผู้รับประกันภัยต่อ 
และผู้รับประกันภัยต่อจะยอมรับการประกันภัยต่อตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในสัญญา สัญญาประกันภัยต่อเป็น
ข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเอา
ประกันภัยต่อสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อโดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงจะรับภัยทุกรายที่มีการจัดสรรเข้าไปซึ่งอยู่
ภายใต้ขอบเขตของสัญญานั้นโดยอัตโนมัติ 

“Treaty” หมายถึง สัญญาที่ท าขึ้นระหว่างบริษัทประกันภัยต่อ (Insurer) ฝ่ายหนึ่ง กับผู้รับประกันภัยต่อ 
(Reinsurer) อีกฝ่ายหนึ่ง  

การประกันภัยต่อตามสัญญาเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวก สามารถลดเวลาและ
ปริมาณงานในการจัดการ โดยจะมีการท าข้อตกลงในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งจะระบุเงื่อนไขขอบเขต ข้อยกเว้นและ
วงเงินสูงสุดที่บริษัทเอาประกันภัยต่อจะได้รับความคุ้มครองส าหรับงานและภัยต่าง ๆ ที่ระบุไว้อย่างกว้าง ๆ ในสัญญา
นั้น ซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อได้จัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้นั้น โดยจะมีการท า
สัญญาประกันภัยต่อแยกตามประเภทของการประกันภัย เช่น สัญญาประกันภัยต่อประกันชีวิตรายสามัญ  สัญญา
ประกันภัยต่อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ  สัญญาประกันภัยต่อประกันชีวิตกลุ่ม  เป็นต้น 

ข้อดขีองการประกนัภัยต่อตามสัญญา มีดังนี้ 
 1) สร้างความมั่นใจและมั่นคงในการขยายงานแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อ บริษัทรับประกันภัยต่อจะต้อง

รับภัยต่าง ๆ ที่อยู่ในเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อนั้นทุกราย 
 2) บริหารจัดการข้ันตอนการท างานของการท าประกันภัยต่อได้ง่าย รวดเร็ว และเป็นแบบแผนท าให้

สามารถจะจัดการประกันภัยต่อเป็นจ านวนหลาย ๆ รายได้ในช่วงเวลาเดียวกัน สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานได้ทั้งบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ 

 3) สามารถแข่งขันด้านการเสนอราคาในตลาดได้ เนื่องจากบริษัทเอาประกันภัยต่อ ไม่ต้องรอให้บริษัท
รับประกันภัยต่อยืนยันการรับประกันภัยแต่ละรายก่อนออกข้อเสนอให้กับผู้เอาประกันภัย 

 4) ได้รับอัตราเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance Premium) ที่ดีกว่าและค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ
(Reinsurance commission) ที่สูงกว่า เม่ือเทียบกับการประกันภัยต่อเฉพาะราย เนื่องจากผู้รับประกันภัยต่อจะได้รับ
งานจ านวนมากกว่าการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย การมีปริมาณงานที่ถูกจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อที่
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่      3-13 
 

 
 

มากกว่านั้นก่อให้เกิดการกระจายความเสี่ยงภัยซึ่งจะเป็นผลดีต่อการรับประกันภัยต่อ อีกทั้งยังช่วยให้มีเบี้ยประกันภัย
เหลือเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทเอาประกันภัยต่อที่จะต้องจ่ายให้แก่ตัวแทน/นายหน้า 

ข้อเสียของการประกนัภัยต่อตามสัญญา มีดังนี้ 
 1) ต้องก าหนดขอบเขตของสัญญาให้ครบถ้วน  ผู้เอาประกันภัยต่อต้องพิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครอง 

ข้อจ ากัดหรือข้อยกเว้นต่าง ๆ ในสัญญาให้ครบถ้วนตรงตามนโยบายการรับงานของตน เพื่อให้ภัยส่วนใหญ่สามารถ
จัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อนั้นได้ ตามที่บริษัทรับประกันภัยต่อผูกพันที่จะต้องรับงานต่าง  ๆ ที่ถูกจัดสรรเข้า
ไปตามสัญญาอัตโนมัติ หากบริษัทเอาประกันภัยต่อไม่เจรจากับบริษัทรับประกันภัยต่อให้ครอบคลุมก่อนที่จะตกลงท า
สัญญาต่อกัน จะเกิดขั้นตอนการท าประกันภัยต่อเพิ่มขึ้นเมื่อภัยที่ถูกยกเว้นไว้ในสัญญาจะต้องส่งพิจารณาในรูปของ
การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) 

 2) มีข้อจ ากัดในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสัญญา โดยทั่วไปสัญญาประกันภัยต่อเป็นข้อตกลงที่
แน่นอนส าหรับระยะเวลาหนึ่ง เช่น 1 ปี หากบริษัทเอาประกันภัยต่อต้องการจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางอย่างที่เป็น
สาระส าคัญของสัญญา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทรับประกันภัยต่อก่อน ซึ่งบางครั้งบริษัทรับประกันภัยต่อ
อาจจะไม่ตกลงให้มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี จึงต้องรอจนครบตามก าหนดจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 

 3) ต้องยินยอมที่จะส่งงานประกันภัยต่อทุกรายที่เป็นสัดส่วนที่แน่นอนให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ เพื่อ
เป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับผู้รับประกันภัยต่อที่ต้องรับประกันภัยต่อจ านวนทุนประกันที่มีสัดส่วนที่สูงกว่าตน ซึ่ง
ท าให้บริษัทเอาประกันภัยต่อสูญเสียเบี้ยประกันภัยต่อจ านวนมากซึ่งเป็นงานย่อย  ๆ ที่มีคุณภาพดีและมีอัตราส่วน
ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ไม่สูง จึงอาจสูญเสียผลก าไรบางส่วนไป 

1.2 การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) การประกันภัยต่อเฉพาะราย เป็นการ
ประกันภัยต่อระหว่างผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับประกันภัยต่อโดยวิธีการสมัครใจ มีอิสระทั้งผู้รับประกันภัยต่อและ    
ผู้เอาประกันภัยต่อในการพิจารณาอัตราเบี้ยประกันภัย  เหมาะส าหรับภัยที่พิเศษนอกเหนือจากที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยต่อทั่วไปหรือภัยขนาดใหญ่มาก ๆ แต่การประกันภัยโดยวิธีเฉพาะรายอาจจะต้องใช้เวลามากถ้าต้องมีการ
ติดต่อผู้รับประกันภัยต่อหลายรายเพื่อร่วมรับความเสี่ยงภัย เนื่องจากผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายมีความสามารถใน
การรับประกันภัย (Capacity) ต่างกัน ประเภทการประกันภัยต่อจะท าแบบก าหนดสัดส่วนที่แน่นอน 

ข้อดขีองการประกนัภัยต่อเฉพาะราย มีดังนี้ 
 1) เพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทเอาประกันภัยต่อ ในกลุ่มของผู้เอาประกันภัยซึ่งต้องเดินทางหรือท างาน

อยู่ด้วยกันตลอดเวลา เช่น การเดินทางพร้อมกันของพนักงานบริษัทเดียวกันบนรถบัสหรือเรือ ก็อาจจะท าประกันภัย
ต่อเฉพาะรายนี้บางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงของตนกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงานหรือกรณีที่เดินทางเป็นหมู่คณะใน
เที่ยวบินเดียวกันซึ่งอาจจะท าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตพร้อมกันเป็นจ านวนมากในเหตุการณ์เดียวกัน  

 2) สามารถจะใช้การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) ส าหรับภัยบางประเภท    
ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันต่อตามสัญญาอัตโนมัติหรือเป็นภัยที่ยกเว้นไว้ ตัวอย่างเช่น ผู้ขอเอาประกันภัยรายหนึ่ง
ต้องการขอท าประกันชีวิตให้กับลูกจ้างที่เป็นวิศวกรที่ต้องท างานบนแท่นขุดเจาะน้ ามันกลางทะเลแต่เนื่องจากสัญญา
ประกันภัยต่ออัตโนมัติ (Treaty) โดยทั่วไปไม่คุ้มครองภัยประเภทนี้ หากบริษัทเอาประกันภัยต่อแห่งนี้ประสงค์จะรับ
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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3-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

ประกันภัยรายนี้ก็ต้องส่งข้อมูลการขอท าประกันชีวิตรายนี้ให้บริษัทรับประกันภัยต่อพิจารณาด้วยวิธีการประกันภัยต่อ
เฉพาะราย (Facultative Reinsurance) 

 3) เป็นการเพิ่มความสามารถในการรับประกันภัยของบริษัทเอาประกันภัยต่อในการรับประกันภัย            
ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่าขอบเขตของวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ
อัตโนมัติ (Treaty) ก าหนดไว้ การท าประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) จะช่วยให้บริษัทสามารถ
รับประกันภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงขึ้นได้ 

 4) ได้รับค าปรึกษาและให้ความรู้ส าหรับแนวทางการพิจารณารับประกันภัยของความเสี่ยงภัยที่บริษัท
เอาประกันภัยต่อไม่มีความช านาญ ในกรณีที่เป็นการรับประกันภัยที่ต้องใช้ความช านาญด้านความเสี่ยงในการ
พิจารณาภัย ตัวอย่างเช่น ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพไม่ดีเป็นโรคที่ต้องใช้ความช านาญทางการแพทย์ในการพิจารณา
รับประกัน หรือผู้ขอเอาประกันภัยประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ต้องการความเห็นในการระบุ อัตราเบี้ยเพิ่มพิเศษ
ตามชั้นอาชีพ บริษัทรับประกันภัยต่อจะให้บริการทางเทคนิคต่าง ๆ ในการพิจารณารับประกันภัย ให้แนวทางก าหนด
เงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ตลอดจนการให้ค าแนะน าในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 

 5) ช่วยให้ผลการรับประกันภัยของสัญญาประกันภัยต่ออัตโนมัติ (Treaty) ที่มีอยู่ไม่เกิดการผันผวน เม่ือ
ได้รับการสนับสนุนพิจารณาคัดเลือกภัยพิเศษแบบประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) จากบริษัท
รับประกันภัยต่อ 

 6) ได้รับเงื่อนไขการรับประกันภัยต่อที่เหมาะสม เนื่องผู้รับประกันภัยต่อสามารถพิจารณารับประกันภัย
แต่ละรายจากข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วน จึงสามารถเสนอเงื่อนไข อัตราเบี้ยประกันภัยและค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ
ตามความเสี่ยงของงานที่เสนอมาได้ 

 7) ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถควบคุมการกระจุกตัวของภัยและจ านวนภัยสะสม (Risk Accumulation 
Control) ของภัยที่จะรับประกันได้ 

ข้อเสียของการประกนัภัยต่อเฉพาะราย มีดังนี้ 
 1) มีความไม่แน่นอนว่าบริษัทรับประกันภัยต่อจะตกลงรับประกันภัยทีเ่สนอไปหรือไม่ ซึ่งท าให้เกิดความ

ไม่คล่องตัวในการท างาน เพราะต้องรอจนกว่าจะได้รับค ายืนยันจากบริษัทรับประกันภัยต่อตอบรับการรับประกันกับ   
ผู้ขอเอาประกันภัยเสียก่อน อาจต้องใช้เวลาในการติดต่อสื่อสารกับบริษัทรับประกันภัยต่อนาน หากเป็นบริษัทใน
ต่างประเทศ ซึ่งอาจกระทบต่อการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งในเร่ืองข้อจ ากัดเวลา 

 2) มีค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในด้านเอกสาร การออกใบค าขอเอาประกันภั ยต่อ
และกรมธรรม์ประกันภัยต่อส าหรับรายที่เอาประกันภัยต่อเป็นราย ๆ ไปต้องมีการจัดการด้านข้อมูลที่มีขั้นตอน
มากกว่า เนื่องจากบริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องแจ้งบริษัทรับประกันภัยต่อทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
สาระส าคัญของการประกันภัยต่อเช่นกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัยที่เอาประกันภัยการเพิ่มหรือลด
จ านวนเงินเอาประกันภัย การต่ออายุกรมธรรม์ฯ เป็นต้น 

 3) ผลตอบแทนจากการเอาประกันต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) อาจได้ต่ ากว่าการเอา
ประกันต่ออัตโนมัติ (Treaty) เนื่องจากบริษัทรับประกันภัยต่อมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรับประกันภัยต่อเฉพาะราย
ที่สูงกว่า เช่น ค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ (Reinsurance Commission)   

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

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่      3-3 
 

 
 

เร่ืองที ่3.1 
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการประกนัภัยต่อ 
   
  

การประกันภัยต่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องใน
ธุรกิจประกันชีวิตควรเข้าใจถึงการบริหารความเส่ียงนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ
ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต 

 
1. ความหมายของการประกนัภัยต่อ 

ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อจากผู้เขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้ 
1) การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเอาประกันภัยส าหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง

ผู้รับประกันภัย (Insurer) ในฐานะที่เป็นบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
โดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อส าหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อทีได้ท าไว้นั้น ในทางกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance Premium) ให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
ส าหรับความเสี่ยงในส่วนที่บริษัทไม่สามารถเก็บไว้เองหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง 

2) การประกนัภัยต่อ เป็นสัญญาซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
เอาประกันภัยต่อ (ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัย) ได้รับประกันภัยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพันโดยตรงต่อผู้เอา
ประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะได้รับเบี้ยประกันภัยต่อจ านวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนส าหรับการตกลงที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับภัยที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้  

การประกันภัยต่อเป็นสัญญาระหว่างบริษัทรับประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อเท่านั้น บริษัท
รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
สามารถจะเอาประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยได้เช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิตสามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
หรือทั้งหมดที่ได้รับประกันภัยไว้ไปยังบริษัทรับประกันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ 

การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป 
นอกจากนี้การประกันภัยต่อจะช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
จากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดหรือจากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
จึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้ รับ
ประกันภัยต่อรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ดังในภาพที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 

 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

3-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

ประกันภัยรายนี้ก็ต้องส่งข้อมูลการขอท าประกันชีวิตรายนี้ให้บริษัทรับประกันภัยต่อพิจารณาด้วยวิธีการประกันภัยต่อ
เฉพาะราย (Facultative Reinsurance) 

 3) เป็นการเพิ่มความสามารถในการรับประกันภัยของบริษัทเอาประกันภัยต่อในการรับประกันภัย            
ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่าขอบเขตของวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ
อัตโนมัติ (Treaty) ก าหนดไว้ การท าประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) จะช่วยให้บริษัทสามารถ
รับประกันภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงขึ้นได้ 

 4) ได้รับค าปรึกษาและให้ความรู้ส าหรับแนวทางการพิจารณารับประกันภัยของความเสี่ยงภัยที่บริษัท
เอาประกันภัยต่อไม่มีความช านาญ ในกรณีที่เป็นการรับประกันภัยที่ต้องใช้ความช านาญด้านความเสี่ยงในการ
พิจารณาภัย ตัวอย่างเช่น ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพไม่ดีเป็นโรคที่ต้องใช้ความช านาญทางการแพทย์ในการพิจารณา
รับประกัน หรือผู้ขอเอาประกันภัยประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ต้องการความเห็นในการระบุ อัตราเบี้ยเพิ่มพิเศษ
ตามชั้นอาชีพ บริษัทรับประกันภัยต่อจะให้บริการทางเทคนิคต่าง ๆ ในการพิจารณารับประกันภัย ให้แนวทางก าหนด
เงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ตลอดจนการให้ค าแนะน าในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 

 5) ช่วยให้ผลการรับประกันภัยของสัญญาประกันภัยต่ออัตโนมัติ (Treaty) ที่มีอยู่ไม่เกิดการผันผวน เม่ือ
ได้รับการสนับสนุนพิจารณาคัดเลือกภัยพิเศษแบบประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) จากบริษัท
รับประกันภัยต่อ 

 6) ได้รับเงื่อนไขการรับประกันภัยต่อที่เหมาะสม เนื่องผู้รับประกันภัยต่อสามารถพิจารณารับประกันภัย
แต่ละรายจากข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วน จึงสามารถเสนอเงื่อนไข อัตราเบี้ยประกันภัยและค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ
ตามความเสี่ยงของงานที่เสนอมาได้ 

 7) ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถควบคุมการกระจุกตัวของภัยและจ านวนภัยสะสม (Risk Accumulation 
Control) ของภัยที่จะรับประกันได้ 

ข้อเสียของการประกนัภัยต่อเฉพาะราย มีดังนี้ 
 1) มีความไม่แน่นอนว่าบริษัทรับประกันภัยต่อจะตกลงรับประกันภัยทีเ่สนอไปหรือไม่ ซึ่งท าให้เกิดความ

ไม่คล่องตัวในการท างาน เพราะต้องรอจนกว่าจะได้รับค ายืนยันจากบริษัทรับประกันภัยต่อตอบรับการรับประกันกับ   
ผู้ขอเอาประกันภัยเสียก่อน อาจต้องใช้เวลาในการติดต่อสื่อสารกับบริษัทรับประกันภัยต่อนาน หากเป็นบริษัทใน
ต่างประเทศ ซึ่งอาจกระทบต่อการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งในเร่ืองข้อจ ากัดเวลา 

 2) มีค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในด้านเอกสาร การออกใบค าขอเอาประกันภั ยต่อ
และกรมธรรม์ประกันภัยต่อส าหรับรายที่เอาประกันภัยต่อเป็นราย ๆ ไปต้องมีการจัดการด้านข้อมูลที่มีขั้นตอน
มากกว่า เนื่องจากบริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องแจ้งบริษัทรับประกันภัยต่อทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
สาระส าคัญของการประกันภัยต่อเช่นกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัยที่เอาประกันภัยการเพิ่มหรือลด
จ านวนเงินเอาประกันภัย การต่ออายุกรมธรรม์ฯ เป็นต้น 

 3) ผลตอบแทนจากการเอาประกันต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) อาจได้ต่ ากว่าการเอา
ประกันต่ออัตโนมัติ (Treaty) เนื่องจากบริษัทรับประกันภัยต่อมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรับประกันภัยต่อเฉพาะราย
ที่สูงกว่า เช่น ค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ (Reinsurance Commission)   
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 4) บริษัทรับประกันภัยต่อต้องมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารจัดการค่อนข้างสูง ทั้งในเร่ืองการ
ให้บริการโดยผู้ที่มีความรู้ความช านาญ บริการที่ต้องรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 5) บริษัทรับประกันภัยต่ออาจเกิดความเสียหายได้  โดยทั่วไปบริษัทเอาประกันภัยต่อจะเลือกเอา
ประกันภัยต่อเฉพาะรายส าหรับภัยที่มีประสบการณ์ไม่ค่อยดีหรือมีความเสี่ยงสูง ซึ่งหากผู้รับประกันภัยต่อไม่พิจารณา
รับประกันภัยอย่างระมัดระวังแล้ว บริษัทรับประกันภัยต่ออาจเกิดความเสียหายได้จากการที่มักจะเป็นการรับประกัน
ภัยที่มีความเสี่ยงสูงกว่าภัยปกติ จึงอาจมีผลการรับประกันภัยไม่ เกิดความสมดุลระหว่างเบี้ยประกันภัยต่อรับ 
(Reinsurance Premium) กับจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อ  (Sum Reinsured) ที่บริษัทรับประกันภัยต่อตกลง
รับประกันจากบริษัทเอาประกันภัยต่อ  ดังนั้นหากเกิดความเสียหายหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขณะที่
ปริมาณงานที่รับประกันภัยต่อยังไม่มากเพียงพอ  บริษัทรับประกันภัยต่อจะประสบกับการขาดทุนเนื่องจากยังได้รับ
เบี้ยประกันภัยต่อไม่มากเพียงพอที่จะครอบคลุมความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายได้ 

บริษัทเอาประกันภัยต่อนิยมท าการประกันภัยต่อเฉพาะราย ประเภทการประกันภัยต่อแบบสัดส่วน ซึ่งจะ
เลือกท าแบบส่วนเกินหรือประเภทการประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงและ
ความสามารถในการเก็บความเสี่ยงภัยไว้เอง (รายละเอียดจะกล่าวต่อไปในประเภทของสัญญาประกันภัยต่อ)   
 
2. ประเภทของสัญญาประกนัภัยต่อ  
 สัญญาประกันภัยต่อแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

2.1 สัญญาประกันภัยต่อแบบก าหนดสัดส่วนแน่นอน (Proportional Treaty) คือ การประกันภัยต่อที่
ก าหนดความรับผิดชอบเป็นอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน 

2.2 สัญญาประกันภัยต่อแบบไม่ก าหนดสัดส่วนแน่นอน (Non - Proportional Treaty) คือ การประกันภัย
ต่อที่จ านวนเบี้ยประกันภัยต่อไม่ได้เป็นสัดส่วนกับจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อ 

รายละเอียดมีดังนี้ 
2.1 สัญญาประกันภัยต่อแบบก าหนดสัดส่วนแน่นอน  (Proportional Treaty) เป็นสัญญาประกันภัยต่อที่

ก าหนดความรับผิดชอบเป็นอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน สัญญาประเภทนี้ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ  
 1) สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty)  
 2) สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน (Quota Share Treaty) 
 3) สัญญาประกันภัยต่อแบบผูกพันเฉพาะราย (Facultative Obligatory Treaty)  

 
1) สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty) เป็นสัญญาที่บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถที่

จะรับภัยที่ตนเห็นว่ามีก าไรตามอัตราส่วนที่ตนต้องการตามตารางก าหนด (Table of Limit) ของบริษัท   ซึ่งการ
ก าหนดต้องมาจากความเห็นชอบทั้งสองฝ่าย ส่วนความรับผิดของผู้รับประกันภัยต่อขึ้นอยู่กับจ านวนเท่า (No. of 
Line) ของส่วนที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงไว้เอง (Retention) สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกินนี้ ได้รับความ
นิยมจากบริษัทเอาประกันภัยต่อ เนื่องจากบริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถรับความเสี่ยงของภัยที่ดีไว้เองได้มากกว่า
การประกันภัยต่อประเภทอ่ืน ๆ บริษัทประกันชีวิตจะเอาประกันภัยต่อในสัดส่วนของทุนประกันภัยสุทธิ  (Sum at 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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3-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

Risk) เป็นการกระจายความเสี่ยงในส่วนของความคุ้มครองการเสียชีวิตเท่านั้น ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่นิยมท าสัญญา
ประกันภัยต่อประเภทนี้ได้แก่ การประกันชีวิตรายสามัญ การประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน การประกันชีวิตคุ้มครอง
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ เป็นต้น 
  สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกินจะมีการก าหนดจ านวนเงินไว้ 2 ลักษณะ คือ 
   (1) จ านวนเงินสูงสุดทีบ่ริษัทเอาประกันภัยต่อจะรับเสี่ยงภัยไว้เอง (Maximum Retention Limit)  
   (2) จ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทรับประกันภัยต่อจะรับผิดชอบตามสัญญา (Maximum Treaty 
Limit) ซ่ึงโดยปกติจะพิจารณาจากจ านวนเท่า (Number of Lines) ที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง หาก
จ านวนเงินเอาประกันภัยของภัยรายหนึ่งรายใดเกินกว่าจ านวนเงินสูงสุดที่จะรับผิดชอบตามสัญญา (Maximum 
Treaty Limit) แล้วบริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องติดต่อบริษัทรับประกันภัยต่อเพื่อส่งข้อมูลให้พิจารณาเป็นวิธีการ
ประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เพื่อให้ยืนยันการรับประกันภัยต่อของจ านวนเงินเอาประกันภัย
ส่วนที่เกิน (Maximum Treaty Limit) นั้น เช่นสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกินประกันชีวิตรายสามัญระบุจ านวน
เงินสูงสุดที่บริษัทเอาประกันภัยต่อจะรับเสี่ยงภัยไว้เอง คือ 1 ล้านบาทต่อราย ก าหนดวงเงินสูงสุดที่จะรับประกันภัยต่อ
ในสัญญาจาก No. of Lines โดยพิจารณาที่ No. of  Lines = 10 Lines ซึ่งหมายถึงว่า จ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทรับ
ประกันภัยต่อจะรับผิดตามสัญญานี้ จะไม่เกิน 10 เท่าของวงเงินที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เองและสูงสุดไม่
เกิน 10 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย โดยสามารถแสดงการจัดสรรจ านวนเงินเอาประกันภัยระหว่างบริษัทเอา
ประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อตาม Surplus Treaty ได้ ดังในภาพที่ 3.4  
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เร่ืองที ่3.1 
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการประกนัภัยต่อ 
   
  

การประกันภัยต่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องใน
ธุรกิจประกันชีวิตควรเข้าใจถึงการบริหารความเส่ียงนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ
ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต 

 
1. ความหมายของการประกนัภัยต่อ 

ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อจากผู้เขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้ 
1) การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเอาประกันภัยส าหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง

ผู้รับประกันภัย (Insurer) ในฐานะที่เป็นบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
โดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อส าหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อทีได้ท าไว้นั้น ในทางกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance Premium) ให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
ส าหรับความเสี่ยงในส่วนที่บริษัทไม่สามารถเก็บไว้เองหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง 

2) การประกนัภัยต่อ เป็นสัญญาซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
เอาประกันภัยต่อ (ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัย) ได้รับประกันภัยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพันโดยตรงต่อผู้เอา
ประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะได้รับเบี้ยประกันภัยต่อจ านวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนส าหรับการตกลงที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับภัยที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้  

การประกันภัยต่อเป็นสัญญาระหว่างบริษัทรับประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อเท่านั้น บริษัท
รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
สามารถจะเอาประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยได้เช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิตสามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
หรือทั้งหมดที่ได้รับประกันภัยไว้ไปยังบริษัทรับประกันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ 

การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป 
นอกจากนี้การประกันภัยต่อจะช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
จากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดหรือจากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
จึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้ รับ
ประกันภัยต่อรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ดังในภาพที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 
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Risk) เป็นการกระจายความเสี่ยงในส่วนของความคุ้มครองการเสียชีวิตเท่านั้น ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่นิยมท าสัญญา
ประกันภัยต่อประเภทนี้ได้แก่ การประกันชีวิตรายสามัญ การประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน การประกันชีวิตคุ้มครอง
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ เป็นต้น 
  สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกินจะมีการก าหนดจ านวนเงินไว้ 2 ลักษณะ คือ 
   (1) จ านวนเงินสูงสุดทีบ่ริษัทเอาประกันภัยต่อจะรับเสี่ยงภัยไว้เอง (Maximum Retention Limit)  
   (2) จ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทรับประกันภัยต่อจะรับผิดชอบตามสัญญา (Maximum Treaty 
Limit) ซึ่งโดยปกติจะพิจารณาจากจ านวนเท่า (Number of Lines) ที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง หาก
จ านวนเงินเอาประกันภัยของภัยรายหนึ่งรายใดเกินกว่าจ านวนเงินสูงสุดที่จะรับผิดชอบตามสัญญา (Maximum 
Treaty Limit) แล้วบริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องติดต่อบริษัทรับประกันภัยต่อเพื่อส่งข้อมูลให้พิจารณาเป็นวิธีการ
ประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เพื่อให้ยืนยันการรับประกันภัยต่อของจ านวนเงินเอาประกันภัย
ส่วนที่เกิน (Maximum Treaty Limit) นั้น เช่นสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกินประกันชีวิตรายสามัญระบุจ านวน
เงินสูงสุดที่บริษัทเอาประกันภัยต่อจะรับเสี่ยงภัยไว้เอง คือ 1 ล้านบาทต่อราย ก าหนดวงเงินสูงสุดที่จะรับประกันภัยต่อ
ในสัญญาจาก No. of Lines โดยพิจารณาที่ No. of  Lines = 10 Lines ซึ่งหมายถึงว่า จ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทรับ
ประกันภัยต่อจะรับผิดตามสัญญานี้ จะไม่เกิน 10 เท่าของวงเงินที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เองและสูงสุดไม่
เกิน 10 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย โดยสามารถแสดงการจัดสรรจ านวนเงินเอาประกันภัยระหว่างบริษัทเอา
ประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อตาม Surplus Treaty ได้ ดังในภาพที่ 3.4  
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                                                           หน่วย: ล้านบาท 

กรมธรรม์
ที ่

จ านวนเงนิเอา
ประกนัภัย (Total 

Sum Insured) 

จ านวนเงนิเอา
ประกนัภัยทีรั่บ
ความเส่ียงไว้เอง 

(Retention) 

จ านวนเงนิเอา
ประกนัภัยต่อ
รวม (Total 

Sum 
Reinsured) 

จ านวนเงนิเอา
ประกนัภัยต่อแบบ
ส่วนเกนิ (First 

Surplus Treaty to 
Reinsurer) 

จ านวนเงนิเอา
ประกนัภัยต่อแบบ

เฉพาะราย 
(Facultative to 

Reinsurer) 
1 1 1 0 0 0 
2 5 1 4 4 - 
3 15 1 14 10 4 

 
ภาพที ่3.4 ตวัอย่างประกนัภัยต่อแบบส่วนเกนิ (Surplus Treaty) 

 
  จากภาพที่ 3.4 อธิบายได้ว่า 
  กรมธรรม์ที่  1 จ านวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เองทั้งหมด 
  กรมธรรม์ที่  2 จ านวนเงินเอาประกันภัย 5 ล้านบาท บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง           
1 ล้านบาท และบริษัทรับประกันภัยต่อจะรับประกันภัยต่อตามสัญญานี้ 4 ล้านบาท 
  กรมธรรม์ที่  3 จ านวนเงินเอาประกันภัย 15 ล้านบาท บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง         
1 ล้านบาท และบริษัทรับประกันภัยต่อจะรับประกันภัยต่อตามสัญญานี้ 14 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น 10 ล้านบาทที่เป็น
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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การรับแบบส่วนเกินตามสัญญาและส่วนที่เหลืออีก4 ล้านบาทจะต้องส่งประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative 
Reinsurance) ต่อไป 

 สัญญาประกันต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty) เหมาะที่จะใช้เมื่อต้องการเพิ่มความสามารถในการ
รับประกันภัย (Underwriting Capacity) ให้สูงขึ้นและต้องการเพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยของความเสี่ยงภัยที่รับไว้
เองให้สูงสุด และเหมาะกับงานที่มีความเสี่ยงภัยปานกลางและมีประสบการณ์ในการรับประกันภัยมาพอสมควรจน
สามารถประเมินความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนได้ 

 การท าสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกินนี้ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเอาประกันภัยต่อโดยท าให้สามารถ
ขยายงานได้อย่างรวดเร็วและรับประกันภัยเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีผู้รับผิดชอบจ านวนทุนเอาประกันภัย
ส่วนที่เกิน อีกทั้งยังสามารถเก็บเบี้ยประกันภัยที่มีผลก าไรดีไว้เองได้มากกว่าแบบประกันภัยต่อประเภทอ่ืน  ๆ เพราะ
จะมีการประกันภัยต่อเฉพาะส่วนของภัยที่เกินวงเงินที่บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เองเท่านั้นซึ่งมักจะมีความเสี่ยงสูง  หาก
จ านวนเงินเอาประกันภัยของภัยนั้นไม่เกินวงเงินสูงสุดที่บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เองก็ไม่ต้องจัดสรรสัดส่วนของภัยนั้นเข้า
ไปในสัญญาประกันภัยต่อ  

 บริษัทประกันชีวิตสามารถท าสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกินได้มากกว่าหนึ่งชั้น หากจ านวนเงินเอา
ประกันภัยโดยส่วนใหญ่ที่คาดว่าจะรับประกันภัยสูง หรือวงเงินความคุ้มครองของสัญญา (Treaty Capacity) ในชั้น
แรกไม่เพียงพอ โดยสามารถท าสัญญาเป็นการประกันภัยต่อแบบส่วนเกินชั้นที่ 1 (First Surplus Treaty) สัญญา
ประกันภัยต่อแบบส่วนเกินชั้นที่ 2 (Second Surplus Treaty) ดังนั้นตามเงื่อนไขสัญญา บริษัทเอาประกันภัยต่อ
จะต้องจัดสรรงานเข้าไปใน First Surplus Treaty จนเต็มวงเงินความคุ้มครองของสัญญา (Treaty Capacity) ก่อน
แล้วจึงค่อยจัดสรรเข้าไปใน Second Surplus Treaty เพื่อรองรับภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงขึ้นไป ซึ่งจะท าให้
บริษัทรับประกันภัยต่อของ Second Surplus Treaty มีโอกาสที่จะได้รับการจัดสรรเบี้ยปะกันภัยต่อน้อยกว่าของ 
First Surplus Treaty ดังนั้นค่านายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Commission) ที่จะก าหนดไว้ใน Second 
Surplus Treaty จึงมีอัตราที่ต่ ากว่า First Surplus Treaty  

 อย่างไรก็ดีบริษัทเอาประกันภัยต่อจ าเป็นต้องมีการดูแลคัดเลือกจัดสรรงานที่จะส่งประกันภัยต่อเข้าตาม
สัญญาประกันภัยต่อให้ตรงตามประเภทภัย เงื่อนไขการรับประกัน และควบคุมจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่ให้
เกินที่บริษัทรับประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบตามสัญญา ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอยู่พอสมควร เนื่องจาก
ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการท างานเป็นผู้ดูแลการจัดสรรงานเข้าตามสัญญาประกันภัยต่อ อีกทั้งจ าเป็นต้อง
มีเครื่องมือและระบบเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อท ารายงานประกันภัยต่อ 

 2) สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน (Quota Share Treaty) เป็นสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับ
ประกันภัยต่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าทุก ๆ ภัยที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเข้ามาจะต้องถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตาม
อัตราส่วนที่ได้ตกลงกัน ผู้รับประกันภัยต่อจะต้องรับผิดชอบภัยทุกรายซึ่งรับประกันภัยโดยบริษัทเอาประกันภัยต่อและ
ได้รับการจัดสรรในอัตราส่วนที่แน่นอนกับเบี้ยประกันภัยเดิม และจ่ายค่าสินไหมทดแทนในอัตราส่วนที่แน่นอนตามที่
ได้รับประกันภัยต่อ 

 โดยปกติแล้วสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน (Quota Share Treaty)จะระบุสัดส่วนเป็นร้อยละ 
(%) ที่บริษัทรับประกันภัยต่อตกลงรับประกันภัยต่อไว้กับบริษัทเอาประกันภัยต่อ ตัวอย่างเช่น สัญญาก าหนดเงื่อนไข
การรับประกันภัยต่อที่ Quota Share 60% หมายถึงบริษัทรับประกันภัยต่อจะรับประกันภัยต่อที่สัดส่วน 60% ของ
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เร่ืองที ่3.1 
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการประกนัภัยต่อ 
   
  

การประกันภัยต่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องใน
ธุรกิจประกันชีวิตควรเข้าใจถึงการบริหารความเส่ียงนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ
ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต 

 
1. ความหมายของการประกนัภัยต่อ 

ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อจากผู้เขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้ 
1) การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเอาประกันภัยส าหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง

ผู้รับประกันภัย (Insurer) ในฐานะที่เป็นบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
โดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อส าหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อทีได้ท าไว้นั้น ในทางกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance Premium) ให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
ส าหรับความเสี่ยงในส่วนที่บริษัทไม่สามารถเก็บไว้เองหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง 

2) การประกนัภัยต่อ เป็นสัญญาซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
เอาประกันภัยต่อ (ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัย) ได้รับประกันภัยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพันโดยตรงต่อผู้เอา
ประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะได้รับเบี้ยประกันภัยต่อจ านวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนส าหรับการตกลงที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับภัยที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้  

การประกันภัยต่อเป็นสัญญาระหว่างบริษัทรับประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อเท่านั้น บริษัท
รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
สามารถจะเอาประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยได้เช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิตสามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
หรือทั้งหมดที่ได้รับประกันภัยไว้ไปยังบริษัทรับประกันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ 

การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป 
นอกจากนี้การประกันภัยต่อจะช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
จากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดหรือจากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
จึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้ รับ
ประกันภัยต่อรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ดังในภาพที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 
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3-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

การรับแบบส่วนเกินตามสัญญาและส่วนที่เหลืออีก4 ล้านบาทจะต้องส่งประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative 
Reinsurance) ต่อไป 

 สัญญาประกันต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty) เหมาะที่จะใช้เมื่อต้องการเพิ่มความสามารถในการ
รับประกันภัย (Underwriting Capacity) ให้สูงขึ้นและต้องการเพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยของความเสี่ยงภัยที่รับไว้
เองให้สูงสุด และเหมาะกับงานที่มีความเสี่ยงภัยปานกลางและมีประสบการณ์ในการรับประกันภัยมาพอสมควรจน
สามารถประเมินความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนได้ 

 การท าสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกินนี้ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเอาประกันภัยต่อโดยท าให้สามารถ
ขยายงานได้อย่างรวดเร็วและรับประกันภัยเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีผู้รับผิดชอบจ านวนทุนเอาประกันภัย
ส่วนที่เกิน อีกทั้งยังสามารถเก็บเบี้ยประกันภัยที่มีผลก าไรดีไว้เองได้มากกว่าแบบประกันภัยต่อประเภทอ่ืน  ๆ เพราะ
จะมีการประกันภัยต่อเฉพาะส่วนของภัยที่เกินวงเงินที่บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เองเท่านั้นซึ่งมักจะมีความเสี่ยงสูง  หาก
จ านวนเงินเอาประกันภัยของภัยนั้นไม่เกินวงเงินสูงสุดที่บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เองก็ไม่ต้องจัดสรรสัดส่วนของภัยนั้นเข้า
ไปในสัญญาประกันภัยต่อ  

 บริษัทประกันชีวิตสามารถท าสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกินได้มากกว่าหนึ่งชั้น หากจ านวนเงินเอา
ประกันภัยโดยส่วนใหญ่ที่คาดว่าจะรับประกันภัยสูง หรือวงเงินความคุ้มครองของสัญญา (Treaty Capacity) ในชั้น
แรกไม่เพียงพอ โดยสามารถท าสัญญาเป็นการประกันภัยต่อแบบส่วนเกินชั้นที่ 1 (First Surplus Treaty) สัญญา
ประกันภัยต่อแบบส่วนเกินชั้นที่ 2 (Second Surplus Treaty) ดังนั้นตามเงื่อนไขสัญญา บริษัทเอาประกันภัยต่อ
จะต้องจัดสรรงานเข้าไปใน First Surplus Treaty จนเต็มวงเงินความคุ้มครองของสัญญา (Treaty Capacity) ก่อน
แล้วจึงค่อยจัดสรรเข้าไปใน Second Surplus Treaty เพื่อรองรับภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงขึ้นไป ซึ่งจะท าให้
บริษัทรับประกันภัยต่อของ Second Surplus Treaty มีโอกาสที่จะได้รับการจัดสรรเบี้ยปะกันภัยต่อน้อยกว่าของ 
First Surplus Treaty ดังนั้นค่านายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Commission) ที่จะก าหนดไว้ใน Second 
Surplus Treaty จึงมีอัตราที่ต่ ากว่า First Surplus Treaty  

 อย่างไรก็ดีบริษัทเอาประกันภัยต่อจ าเป็นต้องมีการดูแลคัดเลือกจัดสรรงานที่จะส่งประกันภัยต่อเข้าตาม
สัญญาประกันภัยต่อให้ตรงตามประเภทภัย เงื่อนไขการรับประกัน และควบคุมจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่ให้
เกินที่บริษัทรับประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบตามสัญญา ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอยู่พอสมควร เนื่องจาก
ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการท างานเป็นผู้ดูแลการจัดสรรงานเข้าตามสัญญาประกันภัยต่อ อีกทั้งจ าเป็นต้อง
มีเครื่องมือและระบบเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อท ารายงานประกันภัยต่อ 

 2) สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน (Quota Share Treaty) เป็นสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับ
ประกันภัยต่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าทุก ๆ ภัยที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเข้ามาจะต้องถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตาม
อัตราส่วนที่ได้ตกลงกัน ผู้รับประกันภัยต่อจะต้องรับผิดชอบภัยทุกรายซึ่งรับประกันภัยโดยบริษัทเอาประกันภัยต่อและ
ได้รับการจัดสรรในอัตราส่วนที่แน่นอนกับเบี้ยประกันภัยเดิม และจ่ายค่าสินไหมทดแทนในอัตราส่วนที่แน่นอนตามที่
ได้รับประกันภัยต่อ 

 โดยปกติแล้วสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน (Quota Share Treaty)จะระบุสัดส่วนเป็นร้อยละ 
(%) ที่บริษัทรับประกันภัยต่อตกลงรับประกันภัยต่อไว้กับบริษัทเอาประกันภัยต่อ ตัวอย่างเช่น สัญญาก าหนดเงื่อนไข
การรับประกันภัยต่อที่ Quota Share 60% หมายถึงบริษัทรับประกันภัยต่อจะรับประกันภัยต่อที่สัดส่วน 60% ของ
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จ านวนเงินเอาประกันภัยทุกรายที่เข้าตามเงื่อนไขสัญญา และบริษัทเอาประกันภัยต่อจะรับประกันภัยไว้เองที่ 40% 
ของจ านวนเงินเอาประกันภัยทุกรายเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อจะ
ร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามอัตราส่วนที่ไดร้ับเสี่ยงภัยไว้นอกจากนี้ในสัญญาประกันภัยต่อประเภทนี้จะมีการ
ระบุจ านวนเงินสูงสุดต่อรายที่สามารถจะจัดสรรเข้ามาในสัญญา และมีการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยที่จะรับ
เสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Retention) ไว้ด้วย ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่นิยมท าสัญญาประกันภัยต่อ
ประเภทนี้ได้แก่ การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ เป็นต้น 
 
ตวัอย่าง การประกนัภัยต่อแบบอตัราส่วน  
 ตวัอย่างที่ 3.1 จาก Quota Share Treaty ของบริษัทหนึ่ง ระบุไว้ดังนี้ 

 Participation of Reinsurer:  The Ceding Company binds itself to cede to the Reassurers on 
an obligatory basis, a quota share of 60% of the basic life 
insurance in respect of each and every member of each and 
every scheme up to the Ceding Company’s retention, plus 100% 
of the possible surplus of the Ceding Company’s retention up to 
Baht 5,000,000 

 Retention: The Ceding Company binds itself to retain for its own account 40% of the basic 
   life up to Baht 1,000,000  

 
 จากตัวอย่างนี้ ระบุจ านวนเงินสูงสุดต่อรายที่สามารถจะจัดสรรเข้าไปในสัญญานี้ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท โดย
บริษัทรับประกันภัยต่อ A รับประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนไว้ 60% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่บาทแรกจนถึง
ส่วนที่บริษัทเอาประกันภัยต่อ ก. รับเสี่ยงไว้เอง (Retention) และรับประกันภัยต่อแบบส่วนเกินส าหรับจ านวนเงินเอา
ประกันภัยทั้งหมดที่เกินกว่าส่วนที่เก็บไว้เองของบริษัทเอาประกันภัยต่อ ก. แต่สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ส่วนที่เกิน              
5 ล้านบาทเป็นการประกันภัยต่อเฉพาะรายในขณะที่บริษัทเอาประกันภัยต่อ ก. รับเสี่ยงไว้เอง 40 % และสูงสุดไม่เกิน 
1 ล้านบาทต่อราย 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

3-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

   
 การแบ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อจะเป็นดังนี้ 
 
กรมธรรม์

ที ่
จ านวนเงนิเอา
ประกนัภัย 

บริษัทประกนัภัย ก. 
40% 

บริษัทรับประกนัภัยต่อ A 
60% 

Facultative 
Reinsurance 

1 1,000,000   400,000   600,000            0 
2 3,000,000 1,000,000 2,000,000            0 
3 8,000,000 1,000,000 4,000,000 3,000,000 

 
ภาพที ่3.5 ตวัอย่างประกนัภัยต่อแบบอตัราส่วน (Quota Share Treaty) 

 
 การประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน (Quota Share Treaty) เหมาะสม ส าหรับการส่งประกันภัยต่องานที่

ยังไม่มีประสบการณ์ในการรับประกันภัยหรือมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง จ าเป็นต้องให้บริษัทรับประกันภัยต่อร่วมรับ
ความเสี่ยงภัยในสัดส่วนที่สูงเพื่อกระจายความเสี่ยง 

การประกันภัยต่อประเภทนี้ ช่วยลดขั้นตอนในการจัดการข้อมูลของผู้เอาประกันภัยต่อเพราะเป็นการ
ท าประกันภัยต่อทุกราย เนื่องจากสัญญาประกันภัยต่อแบบนี้ผู้รับประกันภัยต่อจะได้รับการกระจายเบี้ยประกันภัยต่อ
ตามเงื่อนไขสัญญาทุกราย ท าให้ได้รับสัดส่วนที่สูงกว่า ไม่ต้องเกรงว่าจะได้รับแต่ภัยที่เสี่ยงสูงเพียงอย่างเดียว โดยส่วน
ใหญ่จะเสนอเงื่อนไขการรับประกันภัยต่อที่น่าสนใจและค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อตอบแทนในอัตราที่ดีกว่าการ

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

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่      3-3 
 

 
 

เร่ืองที ่3.1 
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการประกนัภัยต่อ 
   
  

การประกันภัยต่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องใน
ธุรกิจประกันชีวิตควรเข้าใจถึงการบริหารความเส่ียงนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ
ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต 

 
1. ความหมายของการประกนัภัยต่อ 

ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อจากผู้เขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้ 
1) การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเอาประกันภัยส าหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง

ผู้รับประกันภัย (Insurer) ในฐานะที่เป็นบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
โดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อส าหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อทีได้ท าไว้นั้น ในทางกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance Premium) ให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
ส าหรับความเสี่ยงในส่วนที่บริษัทไม่สามารถเก็บไว้เองหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง 

2) การประกนัภัยต่อ เป็นสัญญาซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
เอาประกันภัยต่อ (ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัย) ได้รับประกันภัยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพันโดยตรงต่อผู้เอา
ประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะได้รับเบี้ยประกันภัยต่อจ านวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนส าหรับการตกลงที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับภัยที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้  

การประกันภัยต่อเป็นสัญญาระหว่างบริษัทรับประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อเท่านั้น บริษัท
รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
สามารถจะเอาประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยได้เช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิตสามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
หรือทั้งหมดที่ได้รับประกันภัยไว้ไปยังบริษัทรับประกันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ 

การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป 
นอกจากนี้การประกันภัยต่อจะช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
จากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดหรือจากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
จึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้ รับ
ประกันภัยต่อรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ดังในภาพที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 
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3-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

   
 การแบ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อจะเป็นดังนี้ 
 
กรมธรรม์

ที ่
จ านวนเงนิเอา
ประกนัภัย 

บริษัทประกนัภัย ก. 
40% 

บริษัทรับประกนัภัยต่อ A 
60% 

Facultative 
Reinsurance 

1 1,000,000   400,000   600,000            0 
2 3,000,000 1,000,000 2,000,000            0 
3 8,000,000 1,000,000 4,000,000 3,000,000 

 
ภาพที ่3.5 ตวัอย่างประกนัภัยต่อแบบอตัราส่วน (Quota Share Treaty) 

 
 การประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน (Quota Share Treaty) เหมาะสม ส าหรับการส่งประกันภัยต่องานที่

ยังไม่มีประสบการณ์ในการรับประกันภัยหรือมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง จ าเป็นต้องให้บริษัทรับประกันภัยต่อร่วมรับ
ความเสี่ยงภัยในสัดส่วนที่สูงเพื่อกระจายความเสี่ยง 

การประกันภัยต่อประเภทนี้ ช่วยลดขั้นตอนในการจัดการข้อมูลของผู้เอาประกันภัยต่อเพราะเป็นการ
ท าประกันภัยต่อทุกราย เนื่องจากสัญญาประกันภัยต่อแบบนี้ผู้รับประกันภัยต่อจะได้รับการกระจายเบี้ยประกันภัยต่อ
ตามเงื่อนไขสัญญาทุกราย ท าให้ได้รับสัดส่วนที่สูงกว่า ไม่ต้องเกรงว่าจะได้รับแต่ภัยที่เสี่ยงสูงเพียงอย่างเดียว โดยส่วน
ใหญ่จะเสนอเงื่อนไขการรับประกันภัยต่อที่น่าสนใจและค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อตอบแทนในอัตราที่ดีกว่าการ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่      3-21 
 

 
 

ประกันภัยต่อประเภทอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามผู้รับประกันภัยต่อต้องระมัดระวังในการรับประกันภัยต่อประเภทนี้ 
เนื่องจากความรับผิดชอบของตนจะไม่มีจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ (Risk accumulation per 
event) ถ้าหากว่าเกิดมหันตภัย เช่น แผ่นดินไหว ลมพายุ น้ าท่วม อุบัติเหตุใหญ่ ที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก 
อาจเกิดความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจ านวนมากได้ 

 3) สัญญาประกันภัยต่อผูกพันแบบเฉพาะราย (Facultative Obligatory Treaty) มีลักษณะคล้ายคลึงกับ 
Surplus Treaty ต่างกันแต่เพียงว่า Facultative Obligatory Treaty โดยมากแล้วจะไม่บ่งถึงความรับผิดชอบของ
สัญญาว่าเป็นกี่เท่าของ Retention แต่ก าหนดความรับผิดชอบสูงสุดของผู้รับประกันภัยต่อต่อภัยเป็นจ านวนเงิน
แน่นอนไว้ บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถที่จะกระจายภัยหรือเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อเป็นจ านวน
เท่าไรก็ได้ภายใต้วงเงินสูงสุดที่ก าหนดไว้ในสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขบังคับ 
  ตามข้อก าหนดของ Facultative Obligatory Treaty บริษัทเอาประกันภัยต่อมีสิทธิ์ที่จะคัดเลือก
เฉพาะภัยบางรายที่เห็นสมควรไปให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อถ้าหากภัยรายนั้นไม่ได้ถูกระบุยกเว้นไว้ในสัญญา บริษัท
เอาประกันภัยต่อสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อรายหนึ่งรายใดเข้าไปในสัญญานี้ได้โดยอัตโนมัติ ไม่จ าเป็นจะต้อง
จัดสรรประกันภัยต่อให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อทุกราย ส่วนทางฝ่ายบริษัทรับประกันภัยต่อมีภาระผูกพันที่จะต้องรับ
ประกันภัยต่อทุกรายที่ได้รับการจัดสรรมาตราบเท่าที่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันภัยต่อที่ตกลงไว้และจ านวนเงิน
เอาประกันภัยต่อไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญา 
  ดังนั้นสัญญาประกันภัยต่อประเภทนี้จึงเป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการประกันภัยต่อเฉพาะราย 
(Facultative Reinsurance) กับการประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty) การก าหนดจ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทรับ
ประกันภัยต่อจะรับผิดชอบตามสัญญา (Maximum Treaty Limit) ส าหรับ Facultative Obligatory Treaty จะ
ก าหนดเป็นจ านวนเงินเท่านั้น  
  สัญญาประกันภัยต่อผูกพันแบบเฉพาะราย (Facultative Obligatory Treaty) นี้ให้ความยืดหยุ่นแก่
บริษัทเอาประกันภัยต่อเป็นอย่างมากงานที่จะจัดสรรเข้าสัญญาจะต้องมีจ านวนรายมากพอและมีลักษณะการกระจาย
ตัวพอสมควร โดยทั่วไปแล้ว Reinsurance Commission ส าหรับ Facultative Obligatory Treaty มักจะต่ ากว่า 
Surplus Treaty การประกันภัยต่อประเภทนี้นิยมท ากันในธุรกิจประกันวินาศภัย ไม่พบมากนักในด้านธุรกิจประกัน
ชีวิต 

 ผู้เอาประกันภัยต่อได้รับประโยชนใ์นการเพิ่มความสามารถในการรับประกันภัยของบริษัทเอาประกันภัย
ต่อให้สูงขึ้น กล่าวคือ หลังจากได้ใช้ Quota Share Treaty และ Surplus Treaty แล้วยังไม่เพียงพอ ซึ่งถ้าหากต้อง
เอาประกันภัยต่อเฉพาะรายแล้ว จะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า และไม่แน่นอนว่าจะสามารถหาบริษัทรับประกันภัยต่อได้ครบ
ตามที่ต้องการหรือไม่ การประกันภัยต่อประเภทนี้ เหมาะส าหรับคุ้มครองภัยบางชนิดที่มีความเสี่ยงภัยสูง และบริษัท
เอาประกันภัยต่อมีความจ าเป็นต้องจ ากัดความรับผิดชอบในการเสี่ยงภัยเองไม่ให้สูงเกินไป 

 บริษัทรับประกันภัยต่อ ที่รับประกันภัยต่อประเภทนี้จะสามารถกระจายความเสี่ยงภัย ได้ดีกว่าการ
ประกันภัยต่อเฉพาะราย Facultative Reinsurance  บ้างเท่านั้นบริษัทรับประกันภัยต่อไม่มีสิทธิ์ที่จะควบคุมงานที่จะ
ถูกจัดสรรมาเข้าในสัญญานี้จึงมีโอกาสที่บริษัทเอาประกันภัยต่อจะจัดสรรงานที่มีความเสี่ยงภัยสูง และมีมูลค่าสูงเข้า
มาในสัญญาฯนี้ซึ่งอาจท าให้ขาดความสมดลุ (Unbalanced) กล่าวคือ เบี้ยประกันภัยต่อจะไม่มากนัก แต่มีวงเงินความ
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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3-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

คุ้มครองของสัญญาค่อนข้างสูง โดยที่บริษัทเอาประกันภัยต่อมักจะคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงเข้ามาในสัญญาฯ 
ดังนั้นผลการรับประกันภัยต่อจึงมักประสบกับการขาดทุน บริษัทรับประกันภัยต่อจึงไม่ค่อยพิจารณารับประกันภัยต่อ
ตามสัญญาแบบนี้นัก  
 2.2 สัญญาการประกันภัยต่อแบบไม่ก าหนดสัดส่วนแน่นอน (Non-Proportional Treaty) เป็นสัญญา
ประกันภัยต่อที่จ านวนเบี้ยประกันภัยต่อไม่ได้เป็นสัดส่วนกับจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อ  บริษัทเอาประกันภัยต่อรับ
เสี่ยงภัยไว้เองส่วนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า Retention โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะเข้ามารับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่เกิน
จากจ านวนที่ก าหนดไว้ (Excess Point) ของบริษัทเอาประกันภัยต่อข้ึนไปจนเต็มวงเงินสูงสุดที่บริษัทรับประกันภัยต่อ
ตกลงรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยต่อ (Cover Limit) โดยเรียกส่วนที่บริษัทรับประกันภัยต่อรับผิดชอบว่า Cover 
หากค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เกินจ านวนเงินที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับความเสี่ยงไว้เอง ก็จะไม่มีการแบ่งค่าเสียหาย
ระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อเลย อัตราเบี้ยประกันภัยต่อนี้มิได้เป็นสัดส่วนกับเบี้ย
ประกันภัยรับของบริษัทเอาประกันภัยต่อแต่จะถูกก าหนดโดยบริษัทรับประกันภัยต่อ  
 สัญญาประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-Proportional Treaty) ได้รับความนิยมในการประกันภัยต่อ
ด้วยเหตุผลดังนี้ 

 (1) มีจ านวนเบี้ยประกันภัยต่อไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเภทอ่ืน ๆ ท าให้มีก าไรเพิ่มขึ้นจากการรับ
ประกันภัย 

 (2) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงภัย สามารถขยายงานได้อย่างมั่นใจและสามารถ
ประมาณการต้นทุนการรับประกันภัยต่อได้ค่อนข้างแน่นอน เนื่องจากได้ตกลงเงื่อนไขการประกันภัยต่อที่จะให้
รับผิดชอบไว้ล่วงหน้ากับบริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว  

 (3) ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับประกันภัยจ านวนเงินเอาประกันภัยรายใหญ่  ๆ ของบริษัท
รับประกันภัย และจัดการจ านวนเงินเอาประกันสะสมต่อราย (Risk Accumulation) ซึ่งอาจเกิดความเสียหายจาก
เหตุการณ์เดียวหรือค่าสินไหมทดแทนขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและงบทางบัญชีของบริษัท
เอาประกันภัยต่อ  

สัญญาประกันภัยต่อแบบไม่ก าหนดสัดส่วนแน่นอนนี้ ยังแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 1) การคุ้มครองความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Cover)  
 2) การคุ้มครองเพื่อควบคุมอัตราความเสียหาย (Stop Loss หรือ Excess of Loss Ratio Cover) 
รายละเอียดมีดังนี้ 
 1) การคุ้มครองความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Cover) การคุ้มครองความเสียหายส่วนเกินนี้

เรียกย่อ ๆ ว่า XOL Cover หรือ XL Cover เป็นการประกันภัยต่อซึ่งผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับผิดในความ
เสียหายแต่ละครั้งหรือแต่ละเหตุการณ์ (Per Occurrence หรือ Per Event) ในส่วนที่เกินกว่าส่วนรับผิดชอบของ
บริษัทเอาประกันภัยต่อ ซึ่งเรียกว่า Excess Point หรือ Deductible ไปจนถึงระดับหนึ่ง สัญญาประเภทนี้สามารถ
แบ่งได้ 2 ชนิด คือ 

  (1) การคุ้มครองความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นปกติ (Working Cover) 
 (2) ความคุ้มครองความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นมหันตภัย (Catastrophe Cover) สัญญาทั้งสอง

ประเภทนี้ ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการประกันชีวิตมากนัก (ศึกษารายละเอียดได้จากภาคผนวก) 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่      3-3 
 

 
 

เร่ืองที ่3.1 
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการประกนัภัยต่อ 
   
  

การประกันภัยต่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องใน
ธุรกิจประกันชีวิตควรเข้าใจถึงการบริหารความเส่ียงนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ
ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต 

 
1. ความหมายของการประกนัภัยต่อ 

ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อจากผู้เขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้ 
1) การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเอาประกันภัยส าหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง

ผู้รับประกันภัย (Insurer) ในฐานะที่เป็นบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
โดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อส าหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อทีได้ท าไว้นั้น ในทางกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance Premium) ให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
ส าหรับความเสี่ยงในส่วนที่บริษัทไม่สามารถเก็บไว้เองหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง 

2) การประกนัภัยต่อ เป็นสัญญาซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
เอาประกันภัยต่อ (ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัย) ได้รับประกันภัยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพันโดยตรงต่อผู้เอา
ประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะได้รับเบี้ยประกันภัยต่อจ านวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนส าหรับการตกลงที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับภัยที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้  

การประกันภัยต่อเป็นสัญญาระหว่างบริษัทรับประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อเท่านั้น บริษัท
รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
สามารถจะเอาประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยได้เช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิตสามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
หรือทั้งหมดที่ได้รับประกันภัยไว้ไปยังบริษัทรับประกันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ 

การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป 
นอกจากนี้การประกันภัยต่อจะช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
จากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดหรือจากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
จึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้ รับ
ประกันภัยต่อรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ดังในภาพที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 
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คุ้มครองของสัญญาค่อนข้างสูง โดยที่บริษัทเอาประกันภัยต่อมักจะคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงเข้ามาในสัญญาฯ 
ดังนั้นผลการรับประกันภัยต่อจึงมักประสบกับการขาดทุน บริษัทรับประกันภัยต่อจึงไม่ค่อยพิจารณารับประกันภัยต่อ
ตามสัญญาแบบนี้นัก  
 2.2 สัญญาการประกันภัยต่อแบบไม่ก าหนดสัดส่วนแน่นอน (Non-Proportional Treaty) เป็นสัญญา
ประกันภัยต่อที่จ านวนเบี้ยประกันภัยต่อไม่ได้เป็นสัดส่วนกับจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อ  บริษัทเอาประกันภัยต่อรับ
เสี่ยงภัยไว้เองส่วนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า Retention โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะเข้ามารับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่เกิน
จากจ านวนที่ก าหนดไว้ (Excess Point) ของบริษัทเอาประกันภัยต่อข้ึนไปจนเต็มวงเงินสูงสุดที่บริษัทรับประกันภัยต่อ
ตกลงรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยต่อ (Cover Limit) โดยเรียกส่วนที่บริษัทรับประกันภัยต่อรับผิดชอบว่า Cover 
หากค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เกินจ านวนเงินที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับความเสี่ยงไว้เอง ก็จะไม่มีการแบ่งค่าเสียหาย
ระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อเลย อัตราเบี้ยประกันภัยต่อนี้มิได้เป็นสัดส่วนกับเบี้ย
ประกันภัยรับของบริษัทเอาประกันภัยต่อแต่จะถูกก าหนดโดยบริษัทรับประกันภัยต่อ  
 สัญญาประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-Proportional Treaty) ได้รับความนิยมในการประกันภัยต่อ
ด้วยเหตุผลดังนี้ 

 (1) มีจ านวนเบี้ยประกันภัยต่อไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเภทอ่ืน ๆ ท าให้มีก าไรเพิ่มขึ้นจากการรับ
ประกันภัย 

 (2) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงภัย สามารถขยายงานได้อย่างมั่นใจและสามารถ
ประมาณการต้นทุนการรับประกันภัยต่อได้ค่อนข้างแน่นอน เนื่องจากได้ตกลงเงื่อนไขการประกันภัยต่อที่จะให้
รับผิดชอบไว้ล่วงหน้ากับบริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว  

 (3) ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับประกันภัยจ านวนเงินเอาประกันภัยรายใหญ่  ๆ ของบริษัท
รับประกันภัย และจัดการจ านวนเงินเอาประกันสะสมต่อราย (Risk Accumulation) ซึ่งอาจเกิดความเสียหายจาก
เหตุการณ์เดียวหรือค่าสินไหมทดแทนขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและงบทางบัญชีของบริษัท
เอาประกันภัยต่อ  

สัญญาประกันภัยต่อแบบไม่ก าหนดสัดส่วนแน่นอนนี้ ยังแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 1) การคุ้มครองความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Cover)  
 2) การคุ้มครองเพื่อควบคุมอัตราความเสียหาย (Stop Loss หรือ Excess of Loss Ratio Cover) 
รายละเอียดมีดังนี้ 
 1) การคุ้มครองความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Cover) การคุ้มครองความเสียหายส่วนเกินนี้

เรียกย่อ ๆ ว่า XOL Cover หรือ XL Cover เป็นการประกันภัยต่อซึ่งผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับผิดในความ
เสียหายแต่ละครั้งหรือแต่ละเหตุการณ์ (Per Occurrence หรือ Per Event) ในส่วนที่เกินกว่าส่วนรับผิดชอบของ
บริษัทเอาประกันภัยต่อ ซึ่งเรียกว่า Excess Point หรือ Deductible ไปจนถึงระดับหนึ่ง สัญญาประเภทนี้สามารถ
แบ่งได้ 2 ชนิด คือ 

  (1) การคุ้มครองความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นปกติ (Working Cover) 
 (2) ความคุ้มครองความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นมหันตภัย (Catastrophe Cover) สัญญาทั้งสอง

ประเภทนี้ ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการประกันชีวิตมากนัก (ศึกษารายละเอียดได้จากภาคผนวก) 
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 2) การคุ้มครองเพ่ือควบคุมอัตราความเสียหาย (Stop Loss หรือ Excess of Loss Ratio Cover) เป็นการ
ประกันภัยต่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมอัตราส่วนความเสียหายของบริษัทเอาประกันภัยต่อที่อาจจะมีความผันผวน
อย่างมากในอัตราค่าสินไหมสุทธิ (Net Claim Ratio) ส าหรับการประกันภัยบางอย่างโดยเฉพาะในปีหนึ่งปีใด ซึ่ง
เรียกว่าเป็นการประกันภัยต่อแบบ Stop Loss หรือ Excess of Loss Ratio เพื่อเป็นการปกป้องความเสียหายของ
บริษัทเอาประกันภัยต่อจากการประกันภัยประเภทหนึ่งประเภทใดเกินขอบเขตที่ก าหนดไว้ในปีหนึ่งปีใด  ในบางครั้ง
บริษัทเอาประกันภัยต่อจะประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นในจ านวนความถี่ของค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีลักษณะเป็นราย   
ย่อย ๆ จ านวนมากรายอันเกิดจากการประกันภัยประเภทหนึ่งประเภทใดโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน ซึ่งเมื่อแยกพิจารณา
ค่าสินไหมทดแทนในแต่ละรายอาจจะไม่มีนัยส าคัญ แต่เมื่อรวมกันแล้วจะมีค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินที่สูงมาก
ในรอบบัญชีปีนั้น 
  การประกันภัยต่อแบบ Stop Loss หรือ Excess of Loss Ratio เหมาะส าหรับประเภทการประกันภัย
ที่มีผลการรับประกันในแต่ละปีผันผวนได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากการผันแปรในความถี่ของสินไหมขนาดเล็กและขนาด
กลาง  
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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เร่ืองที ่3.1 
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการประกนัภัยต่อ 
   
  

การประกันภัยต่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องใน
ธุรกิจประกันชีวิตควรเข้าใจถึงการบริหารความเส่ียงนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ
ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต 

 
1. ความหมายของการประกนัภัยต่อ 

ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อจากผู้เขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้ 
1) การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเอาประกันภัยส าหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง

ผู้รับประกันภัย (Insurer) ในฐานะที่เป็นบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
โดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อส าหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อทีได้ท าไว้นั้น ในทางกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance Premium) ให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
ส าหรับความเสี่ยงในส่วนที่บริษัทไม่สามารถเก็บไว้เองหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง 

2) การประกนัภัยต่อ เป็นสัญญาซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
เอาประกันภัยต่อ (ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัย) ได้รับประกันภัยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพันโดยตรงต่อผู้เอา
ประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะได้รับเบี้ยประกันภัยต่อจ านวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนส าหรับการตกลงที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับภัยที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้  

การประกันภัยต่อเป็นสัญญาระหว่างบริษัทรับประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อเท่านั้น บริษัท
รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
สามารถจะเอาประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยได้เช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิตสามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
หรือทั้งหมดที่ได้รับประกันภัยไว้ไปยังบริษัทรับประกันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ 

การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป 
นอกจากนี้การประกันภัยต่อจะช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
จากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดหรือจากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
จึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้ รับ
ประกันภัยต่อรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ดังในภาพที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 
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ภาคผนวก 
 

การคุ้มครองความเสียหายส่วนเกนิ (Excess of Loss Cover) แบ่งได้ 2 ประเภทคือ 
  

1. การคุ้มครองความเสียหายส่วนเกนิช่วงช้ันปกต ิ(Working Cover)  
 เป็นการคุ้มครองความเสียหายส่วนเกินท่ีทั้งบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อต่างยอมรับว่ามีความ
เสียหายที่เกิดขึ้นเป็นปกติ (Loss With Routine Regularity) ทั้งบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อสามารถ
จะคาดคะเนถึงความถี่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยต่อแบบนี้ได้ การประกันภัยต่อแบบนี้จัดเพื่อ
ปกป้องภัยที่ เกิดจากการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทเอาประกันภัยต่อโดยจะมีการก าหนด Excess Point และ 
Deductible ในระดับไม่สูงนัก บริษัทรับประกันภัยต่อจะจ่ายค่าความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในหนึ่งเหตุการณ์
ในส่วนท่ีเกินกว่าส่วนท่ีรับเสี่ยงภัยเองของบริษัทเอาประกันภยัต่อ แต่ต้องไม่เกินจ านวนวงเงินสูงสุดที่ได้ตกลงกันไว้ ไม่ว่าภายใต้
ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในเหตุการณ์นั้นอาจจะมีจ านวนผู้เอาประกันภัยเท่าไรก็ตาม ส าหรับ Working Cover นี้ 
ปกติจะมีความถี่ของความเสียหายที่บรษิัทรับประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบในอัตราสูงแต่มีขนาดของความเสียหายต่ าดังแสดงใน
ภาพที่ 3.6  

 
 

ภาพที ่3.6 ตวัอย่างการประกนัภัยต่อคุ้มครองความเสียหายส่วนเกนิ (Excess of Loss) 
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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จากภาพบริษัทประกันภัย A ได้ตกลงท าประกันภัยต่อคุ้มครองความเสียหายส่วนเกินส าหรับแบบประกันประเภท
สามัญ Excess of Loss per Event; 27,000,000 baht excess of 3,000,000 baht ไว้กับบริษัทประกันภัยต่อ B ต่อมาเกิด
การเรียกร้องค่าสินไหมจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารสาธารณะตก ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตที่ได้เอาประกันภัยไว้
กับบริษัทประกันภัย A คือ นาย ก จ านวน 500,000 บาท นาย ข จ านวน 2,000,000 บาท นาย ค จ านวน 1,500,000 บาท  

จากการท าประกันภัยต่อ บริษัทประกันภัย A จะรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนจ านวน 3,000,000 บาท และบริษัท
ประกันภัยต่อ B จะรับผิดชอบจ านวน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่เกินจาก 3,000,000 บาท แต่ไม่เกินกว่าวงเงินความ
คุ้มครอง 27,000,000 บาท 

 
2. ความคุ้มครองความเสียหายส่วนเกนิช่วงช้ันมหันตภัย (Catastrophe Cover)  
 เป็นการป้องกันความเสี่ยงภัยของบริษัทเอาประกันภัยในสภาวการณ์ท่ีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงต้องเผชิญกับมหันตภัย เช่น น้ าท่วม ลมพายุ คลื่นยักษ์สึนามิ แผ่นดินไหว เป็นต้น บริษัทรับประกันภัยจึงต้องการ
ควบคุมการสะสมของความเสี ยหายที่ เกิดจากเหตุการณ์ มหันตภั ย  (Risk accumulation in the event of one 
catastrophe) ที่อาจเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันในจ านวนเงินท่ีสูงที่อาจเกิดจากมหันตภัยเดียวกัน การท าการประกันภัยต่อแบบน้ีเพื่อ
คุ้มครองความเสียหายส่วนเกินอันเนื่องมาจากมหันตภัยเดียวกัน (Catastrophe Excess of Loss Reinsurance หรือเรียกย่อ 
ๆ ว่า Catastrophe XOL หรือ CAT XOL) นี้ จะก าหนด Deductible คือส่วนที่เก็บไว้เอง ซึ่งสามารถมีจ านวนรายมากกว่า
หนึ่งราย เพื่อลดผลกระทบของบริษัทเอาประกันภัยต่อที่อาจจะเกิดจากปัญหาการสะสมของภัยในกรณีที่เกิดมหันตภัยขึ้น  
(Catastrophe Event)  
 ในสัญญาประกันภัยต่อคุ้มครองความเสียหายส่วนเกินนี้ จะมีการก าหนดเง่ือนไขว่าผู้เอาประกันภัยต่อจะสามารถ
เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยต่อได้ก็ต่อเมื่อจะต้องมีความเสียหายอย่างน้อย 2 
รายขึ้นไปจากเหตุการณ์เดียวกัน (Two Risks Warranty) เช่น เสียชีวิตอย่างน้อย 2 คนในเหตุการณ์อุบัติเหตุเครื่องบินตก  
เป็นต้น โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องก าหนด Deductible ของ Catastrophe XOL ให้สูงมากเพียงพอที่จะมีความ
เสียหายหลาย ๆ รายเกิดขึ้นจากเหตุการณ์มหันตภัยเดียวกัน 
 ส าหรับวงเงินความคุ้มครองจะค านวณจากจ านวนเท่าของ Retention และเมื่อมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ความ
คุ้มครองจะลดลงตามจ านวนค่าสินไหมที่เรียกจากบริษัทรับประกันภัยต่อ จึงต้องมีการจัดซื้อความคุ้มครองเพิ่มเพื่อทดแทน
จ านวนเงินการคุ้มครองที่ใช้ไปแล้ว (Reinstatement) โดยปกติแล้ว Catastrophe XOLจะมีความถี่ความเสียหายค่อนข้างต่ า 
แต่มีขนาดของความเสียหายเป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างสูง (Low Loss Frequency, High Loss Severity) จึงท าให้มีความ
จ าเป็นต้องจัดท าสัญญาประกันภัยต่อแบบนี้ในรูปของชั้น (Layer) บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในส่วน
ที่เป็น Deductible ของ First Layer เอง ขณะที่บริษัทรับประกันภัยต่อ จะรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนเกินจากนั้นจนเต็มวงเงิน
ที่ได้ตกลงกันไว้ในแต่ละ Layer 
 ในทางปฏิบัติแล้ว การซื้อประกันความเสียหายส่วนเกินวงเงินที่สูง ๆ จะมีการจัดแบ่งเป็นหลาย ๆ Layer แทนที่จะ
จัดให้มีเพียง Layer เดียว ตัวอย่างเช่น 
 First Layer : THB        27,000,000       xs          THB  3,000,000 
 Second Layer : THB      150,000,000       xs          THB           30,000,000 

บริษัทรับประกันภัยต่อใน First Layer จะรับผิดชอบส าหรับค่าเสียหายจาก 3 ล้านบาทแรกซึ่งเป็น Deductible 
ของบริษัทเอาประกันภัยต่อข้ึนไปอีก 27 ล้านบาท 
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ความเสียหายอย่างน้อย

Reinsurance หรือเรียกย่อ ๆ

2 รายข้ึนไปจากเหตุการณ์เดียวกัน

ว่า  

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่      3-3 
 

 
 

เร่ืองที ่3.1 
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการประกนัภัยต่อ 
   
  

การประกันภัยต่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องใน
ธุรกิจประกันชีวิตควรเข้าใจถึงการบริหารความเส่ียงนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ
ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต 

 
1. ความหมายของการประกนัภัยต่อ 

ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อจากผู้เขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้ 
1) การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเอาประกันภัยส าหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง

ผู้รับประกันภัย (Insurer) ในฐานะที่เป็นบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
โดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อส าหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อทีได้ท าไว้นั้น ในทางกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance Premium) ให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
ส าหรับความเสี่ยงในส่วนที่บริษัทไม่สามารถเก็บไว้เองหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง 

2) การประกนัภัยต่อ เป็นสัญญาซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
เอาประกันภัยต่อ (ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัย) ได้รับประกันภัยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพันโดยตรงต่อผู้เอา
ประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะได้รับเบี้ยประกันภัยต่อจ านวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนส าหรับการตกลงที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับภัยที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้  

การประกันภัยต่อเป็นสัญญาระหว่างบริษัทรับประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อเท่านั้น บริษัท
รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
สามารถจะเอาประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยได้เช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิตสามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
หรือทั้งหมดที่ได้รับประกันภัยไว้ไปยังบริษัทรับประกันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ 

การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป 
นอกจากนี้การประกันภัยต่อจะช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
จากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดหรือจากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
จึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้ รับ
ประกันภัยต่อรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ดังในภาพที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 
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3-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

จากภาพบริษัทประกันภัย A ได้ตกลงท าประกันภัยต่อคุ้มครองความเสียหายส่วนเกินส าหรับแบบประกันประเภท
สามัญ Excess of Loss per Event; 27,000,000 baht excess of 3,000,000 baht ไว้กับบริษัทประกันภัยต่อ B ต่อมาเกิด
การเรียกร้องค่าสินไหมจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารสาธารณะตก ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตที่ได้เอาประกันภัยไว้
กับบริษัทประกันภัย A คือ นาย ก จ านวน 500,000 บาท นาย ข จ านวน 2,000,000 บาท นาย ค จ านวน 1,500,000 บาท  

จากการท าประกันภัยต่อ บริษัทประกันภัย A จะรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนจ านวน 3,000,000 บาท และบริษัท
ประกันภัยต่อ B จะรับผิดชอบจ านวน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่เกินจาก 3,000,000 บาท แต่ไม่เกินกว่าวงเงินความ
คุ้มครอง 27,000,000 บาท 

 
2. ความคุ้มครองความเสียหายส่วนเกนิช่วงช้ันมหันตภัย (Catastrophe Cover)  
 เป็นการป้องกันความเสี่ยงภัยของบริษัทเอาประกันภัยในสภาวการณ์ที่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงต้องเผชิญกับมหันตภัย เช่น น้ าท่วม ลมพายุ คลื่นยักษ์สึนามิ แผ่นดินไหว เป็นต้น บริษัทรับประกันภัยจึงต้องการ
ควบคุมการสะสมของความเสี ยหายที่ เกิดจากเหตุการณ์ มหันตภั ย  (Risk accumulation in the event of one 
catastrophe) ที่อาจเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันในจ านวนเงินท่ีสูงที่อาจเกิดจากมหันตภัยเดียวกัน การท าการประกันภัยต่อแบบน้ีเพื่อ
คุ้มครองความเสียหายส่วนเกินอันเนื่องมาจากมหันตภัยเดียวกัน (Catastrophe Excess of Loss Reinsurance หรือเรียกย่อ 
ๆ ว่า Catastrophe XOL หรือ CAT XOL) นี้ จะก าหนด Deductible คือส่วนที่เก็บไว้เอง ซึ่งสามารถมีจ านวนรายมากกว่า
หนึ่งราย เพื่อลดผลกระทบของบริษัทเอาประกันภัยต่อที่อาจจะเกิดจากปัญหาการสะสมของภัยในกรณีที่เกิดมหันตภัยขึ้น  
(Catastrophe Event)  
 ในสัญญาประกันภัยต่อคุ้มครองความเสียหายส่วนเกินนี้ จะมีการก าหนดเง่ือนไขว่าผู้เอาประกันภัยต่อจะสามารถ
เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยต่อได้ก็ต่อเมื่อจะต้องมีความเสียหายอย่างน้อย 2 
รายขึ้นไปจากเหตุการณ์เดียวกัน (Two Risks Warranty) เช่น เสียชีวิตอย่างน้อย 2 คนในเหตุการณ์อุบัติเหตุเครื่องบินตก  
เป็นต้น โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องก าหนด Deductible ของ Catastrophe XOL ให้สูงมากเพียงพอที่จะมีความ
เสียหายหลาย ๆ รายเกิดขึ้นจากเหตุการณ์มหันตภัยเดียวกัน 
 ส าหรับวงเงินความคุ้มครองจะค านวณจากจ านวนเท่าของ Retention และเมื่อมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ความ
คุ้มครองจะลดลงตามจ านวนค่าสินไหมที่เรียกจากบริษัทรับประกันภัยต่อ จึงต้องมีการจัดซื้อความคุ้มครองเพิ่มเพื่อทดแทน
จ านวนเงินการคุ้มครองที่ใช้ไปแล้ว (Reinstatement) โดยปกติแล้ว Catastrophe XOLจะมีความถี่ความเสียหายค่อนข้างต่ า 
แต่มีขนาดของความเสียหายเป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างสูง (Low Loss Frequency, High Loss Severity) จึงท าให้มีความ
จ าเป็นต้องจัดท าสัญญาประกันภัยต่อแบบนี้ในรูปของชั้น (Layer) บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในส่วน
ที่เป็น Deductible ของ First Layer เอง ขณะที่บริษัทรับประกันภัยต่อ จะรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนเกินจากนั้นจนเต็มวงเงิน
ที่ได้ตกลงกันไว้ในแต่ละ Layer 
 ในทางปฏิบัติแล้ว การซื้อประกันความเสียหายส่วนเกินวงเงินที่สูง ๆ จะมีการจัดแบ่งเป็นหลาย ๆ Layer แทนที่จะ
จัดให้มีเพียง Layer เดียว ตัวอย่างเช่น 
 First Layer : THB        27,000,000       xs          THB  3,000,000 
 Second Layer : THB      150,000,000       xs          THB           30,000,000 

บริษัทรับประกันภัยต่อใน First Layer จะรับผิดชอบส าหรับค่าเสียหายจาก 3 ล้านบาทแรกซึ่งเป็น Deductible 
ของบริษัทเอาประกันภัยต่อข้ึนไปอีก 27 ล้านบาท 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่      3-27 
 

 
 

 บริษัทรับประกันภัยต่อใน Second Layer จะรับผิดชอบส าหรับค่าเสียหายจาก 30 ล้านบาทใน First Layer ขึ้นไป
อีก 150 ล้านบาท 
 การแยกวงเงินการคุ้มครองส าหรับการประกันความเสียหายส่วนเกินออกเป็นช้ัน  ๆ (Several Layers) เช่นนี้มี
ประโยชน์แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ ในการบริหารค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายส าหรับเบี้ยประกันภัยต่อ
และการจัดการความเสี่ยง อัตราเบี้ยประกันภัยต่อในช่วงทุนประกันภัย Layerระดับล่าง ๆ จะสูงกว่าเพราะมีโอกาสเกิดการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสูงกว่าแม้ว่าวงเงินเอาประกันภัยจะไม่สูงนักก็ตาม ดังนั้นการแบ่งช้ัน layer จะช่วยลดเบี้ย
ประกันภัยต่อท่ีจะต้องจ่ายได้ บริษัทรับประกันภัยต่อที่รับเสี่ยงภัยใน Layer ระดับบน ๆ จะเสนออัตราเบี้ยต่ ากว่าในช้ันล่าง ๆ 
เพราะให้ความคุ้มครองวงเงินการคุ้มครองที่ค่อนข้างสูงแต่มีโอกาสจะเกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในระดับต่ ากว่า  

ใน Catastrophe XOL Treaty โดยทั่ วไปจึงมีข้อก าหนดว่าด้วยจ านวนช่ัวโมง (Hours Clause หรือ Loss 
Occurrence Clause) เพื่ออนุญาตให้บริษัทรับประกันภัยต่อสามารถที่จะรวบรวมความเสียหายที่มีต่อผู้เอาประกันภัยจ านวน
หลาย ๆ ราย ซึ่งได้รับความเสียหายในเหตุการณ์เดียวกันภายในระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้เข้าด้วยกัน เพื่อค านวณหาความ
เสียหายส่วนที่บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง (Deductible) และความเสียหายส่วนที่บริษัทรับประกันภัยต่อต้อง
รับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยต่อภายในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะถือว่าเป็นความเสียหายจากเหตุการณ์เดียวกัน 
(One Event, One Catastrophe หรือ One Loss) โดยทั่วไปมักจะแบ่งเป็น 72 ช่ัวโมงและ 168 ช่ัวโมงต่อเนื่องกัน 
 เง่ือนไขของ Hour Clause ที่ใช้โดยบริษัทรับประกันภัยต่อแต่ละรายอาจก าหนดประเภทของมหันตภัยและ
ระยะเวลาส าหรับมหันตภัยแต่ละอย่างไว้แตกต่างกัน และมักจะมีเง่ือนไขที่อนุญาตให้บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถจะเลือก
วันเวลาที่จะเริ่มต้นนับระยะเวลาของช่ัวโมงที่ต่อเนื่องกันเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายตาม  Catastrophe XOL Treaty นี้ได้ ซึ่ง
บริษัทเอาประกันภัยต่อมักจะเลือกช่วงระยะเวลาที่มีความเสียหายรวมกันสู งที่สุด และถ้ามหันตภัยใดมีระยะเวลาที่เกิดขึ้น
ยาวนานกว่าจ านวนช่ัวโมงที่ก าหนดไว้ บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถจะแบ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นออกเป็นความเสียหาย  
2 เหตุการณ์หรือมากกว่านั้นได้ แต่จะต้องไม่มีระยะเวลาซ้ าซ้อนกัน 
 
ลกัษณะส าคัญของ Catastrophe XOL Reinsurance 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเก็บความเสี่ยงภัยไว้เองได้จ านวนที่สูงขึ้น หากเป็นการประกันภัยต่อแบบอื่นแล้ว 
การเก็บความเสี่ยงภัยไว้สูงในระดับนี้อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทเอาประกันภัยต่อได้ 

2) บริษัทรับประกันภัยต่อ จะรับผิดชอบเฉพาะในกรณีที่เกิดความเสียหายจากภัยหนึ่งภัยใดที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น 
ดังนั้นเบี้ยประกันภัยต่อจะค านวณจากโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียที่กระทบต่อสัญญาเท่านั้น หากมีโอกาสเกิดความเสียหาย
น้อยอัตราเบี้ยประกันภัยต่ออาจมีจ านวนเล็กน้อยเท่านั้น ในทางกลับกันหากโอกาสที่จะเกิดความเสียหายมีมากอัตราเบี้ย
ประกันภัยต่อก็จะแปรผันตามเช่นกัน 

3) เมื่อได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว เงินค่าสินไหมทดแทนส่วนหนึ่งจะถูกหักออกไปเป็นค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่
จะต้องจ่ายเพิ่มเพื่อท าให้จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดชอบกลับคืนสู่สภาพเดิม (Reinstatement Premium) 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่      3-3 
 

 
 

เร่ืองที ่3.1 
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการประกนัภัยต่อ 
   
  

การประกันภัยต่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องใน
ธุรกิจประกันชีวิตควรเข้าใจถึงการบริหารความเส่ียงนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ
ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต 

 
1. ความหมายของการประกนัภัยต่อ 

ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อจากผู้เขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้ 
1) การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเอาประกันภัยส าหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง

ผู้รับประกันภัย (Insurer) ในฐานะที่เป็นบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
โดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อส าหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อทีได้ท าไว้นั้น ในทางกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance Premium) ให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
ส าหรับความเสี่ยงในส่วนที่บริษัทไม่สามารถเก็บไว้เองหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง 

2) การประกนัภัยต่อ เป็นสัญญาซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
เอาประกันภัยต่อ (ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัย) ได้รับประกันภัยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพันโดยตรงต่อผู้เอา
ประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะได้รับเบี้ยประกันภัยต่อจ านวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนส าหรับการตกลงที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับภัยที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้  

การประกันภัยต่อเป็นสัญญาระหว่างบริษัทรับประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อเท่านั้น บริษัท
รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
สามารถจะเอาประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยได้เช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิตสามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
หรือทั้งหมดที่ได้รับประกันภัยไว้ไปยังบริษัทรับประกันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ 

การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป 
นอกจากนี้การประกันภัยต่อจะช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
จากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดหรือจากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
จึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้ รับ
ประกันภัยต่อรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ดังในภาพที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 
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4-2   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่4 การให้บริการทีด่แีก่ลูกค้า                    ตช.2 
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  

4.1 เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
4.2 กระบวนการในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
4.3 การให้ค าแนะน ากรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า 

 
แนวคดิ 

1. เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ต้องเริ่มต้นที่การปรับทัศนคติส่วนตน ให้เข้าใจว่าธุรกิจประกันชีวิต  เป็น
ธุรกิจแห่งการให้ เน้นสร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว ขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ให้มากขึ้น ผสมผสาน
เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ ได้แก่ งานสัมมนา กิจกรรมเพื่อสังคมและความบันเทิง เพื่อท าให้คนที่ไม่
รู้จัก กลายเป็นคนรู้จัก และประยุกต์ใช้ Social Network ให้เข้ากับกลุ่มคนแต่ละยุคสมัย 

2. การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าด้านประกันชีวิต เพื่อสนองต่อความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว 
ธุรกิจ ให้เข้ากับวิถีการเงินในวงจรชีวิต ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน ค่าใช้จ่าย ความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกัน กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการ คือ 1) พิจารณารวบรวมข้อมูล 2) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 
3) การคัดเลือกแบบประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติม 

3. การแนะน ากรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าท าได้โดยการค านวณจ านวนเงิน
เอาประกันชีวิต ด้วยกฎ 10 เท่าของรายได้ กฎ 5 เท่าของรายได้ กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี รวมภาระ
ทางการเงินต่าง ๆ ความสามารถในการเก็บออม 10% ของรายได้ต่อปี จ านวนเงินเอาประกันชีวิตแบบ
ชดเชยอัตราเงินเฟ้อ การค านวณทรัพย์สินเพื่อสร้างรายได้ หาจ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและความจ าเป็นที่อาจเกิดในอนาคต มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัยจนครบสัญญา 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ 
2. อธิบายกระบวนการในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ 
3. ให้ค าแนะน ากรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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ภาพที ่3.1 แสดงการกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัภัย 

โดยสรุปแล้ว การประกันภัยต่อ คือ การที่บริษัทประกันภัยโอนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเสี่ยงภัยที่ได้รับ
ประกันภัยเอาไว้ไปให้บริษัทอ่ืน บริษัทที่โอนการเสี่ยงภัยให้บริษัทอ่ืน เรียกว่า บริษัทเอาประกันภัยต่อ  (Insurer or 
Ceding Company) บริษัทประกันภัยที่รับการประกันภัยต่อไว้ เรียกว่า บริษัทรับประกันภัยต่อ  (Reinsurer)  และ
การที่บริษัทประกันภัยรับเสี่ยงภัยไว้เองคือ การรับเสี่ยงภัยไว้ (Retention) ในบางกรณีผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด
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ภาพที ่3.1 แสดงการกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัภัย 

โดยสรุปแล้ว การประกันภัยต่อ คือ การที่บริษัทประกันภัยโอนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเสี่ยงภัยที่ได้รับ
ประกันภัยเอาไว้ไปให้บริษัทอ่ืน บริษัทที่โอนการเสี่ยงภัยให้บริษัทอ่ืน เรียกว่า บริษัทเอาประกันภัยต่อ  (Insurer or 
Ceding Company) บริษัทประกันภัยที่รับการประกันภัยต่อไว้ เรียกว่า บริษัทรับประกันภัยต่อ  (Reinsurer)  และ
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ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด
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สามารถท าได้ ทัศนคติเหล่านี้จะท าให้ตัวแทนประกันชีวิตเกิดความกล้าที่จะออกไปพบและสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน 
และบอกเล่าเร่ืองราวของการประกันชีวิตได้ 

ทัศนคติเป็นเร่ืองส าคัญมากในธุรกิจประกันชีวิต เป็นกิจกรรมที่ต้องถูกตอกย้ าอย่างสม่ าเสมอจนท าให้ทัศนคติ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิต 

 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพนัธ์แบบไม่รู้ตวั 

นอร์แมน จี. เลอวีน ปรมาจารย์ด้านประกันชีวิตของโลกได้ให้เทคนิคนี้ในเวที MDRT (สโมสรล้านเหรียญ  
โต๊ะกลม เป็นสโมสรของยอดนักขายประกันชีวิตทั่วโลก) ไว้ว่า โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักชอบเล่าให้คนอ่ืนฟังถึงตัวเขา 
อาจจะเป็นเร่ืองครอบครัว ความส าเร็จในชีวิต เรื่องลูกของเขา หรืออ่ืนใด การที่จะได้ความสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว คือ
การฟังเรื่องราวของเหล่านั้นอย่างตั้งใจจริง และมีความรู้สึกร่วม นอกจากการฟังแล้ว ต้องเริ่มถามค าถามประกอบ    
ไปด้วย จุดส าคัญคือ ในขั้นตอนนี้ตัวแทนประกันชีวิตจะท าการคัดเลือกผู้มุ่งหวังด้วยการหาค าตอบของค าถาม 4 ข้อนี้ 
คือ 

1) คนคนนั้น ใช่หรือไม่ที่จะเป็นผู้มุ่งหวังที่ดีส าหรับเรา มีน้ าใจ เข้ากับเราได้ไหม อยู่ใกล้แล้วไม่อึดอัด 
2) คนคนนั้น มีปัญหาอะไรที่เราจะช่วยได้ไหม วิเคราะห์ข้อมูลจากที่เขาให้เรามาในระหว่างสนทนา ดูว่าเขามี

คุณสมบัติพอที่จะซื้อสินค้าไหม 
3) คนคนนั้น เหมาะกับสินค้าที่ เราจะขายหรือไม่ ปกป้องครอบครัว เกษียณอายุ ค่ารักษาพยาบาล          

โรคร้ายแรงได้หรือไม่ 
4) เรามีคุณสมบัติพอที่จะท าเร่ืองนี้ด้วยตนเองหรือไม่ เร่ืองบางเร่ืองเราไม่เก่งก็หาคนเก่ง ๆ ไปช่วยน าเสนอ 
เมื่อได้ค าตอบทั้ง 4 ข้อแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตจะรู้ว่าใครเหมาะสม จึงท าการนัดหมายเพื่อเข้าพบและท า

กิจกรรมการขายขั้นต่อไป ส่วนคนที่ไม่ได้เลือกในใจ ก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดี เพียงแต่ไม่ได้มีธุรกิจร่วมกันเท่านั้น  
 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพนัธ์ 

เป็นเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ประหยัดและทรงประสิทธิภาพสูง โดยสร้างจากลูกค้าปัจจุบันไปสู่            
ผู้มุ่งหวังรายอ่ืนผ่านเครือข่ายอาชีพ ญาติ คนรู้จัก ตัวแทนประกันชีวิตต้องสร้างความไว้วางใจอย่างสูงตั้งแต่เริ่มต้น
กระบวนการขายจนถึงการบริการ ให้ลูกค้าตระหนักถึงความเป็นมืออาชีพ จนลูกค้ายินดีและเต็มใจให้รายชื่อผู้มุ่งหวัง
รายใหม่และคาดหวังว่าตัวแทนจะให้บริการอย่างเต็มที่ดังเช่นที่ลูกค้าได้รับ 

เครือข่ายความสัมพันธ์เปรียบเหมือนใยแมงมุมที่ต้องมีจุดศูนย์กลางและขยายไปยังขอบข่าย โดยตัวแทน
ประกันชีวิตต้องพยายามหาว่าใครมีอิทธิพลกับใคร เช่น ลูกค้าท าอาชีพผู้รับเหมา คนในเครือข่ายความสัมพันธ์จะมี
อาชีพผู้รับเหมาช่วง ผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง ช่างประปา วิศวกร สถาปนิก เป็นต้น เมื่อได้รายชื่อเหล่านั้นแล้ว ควรสอบถาม
ข้อมูลของผู้มุ่งหวังเบื้องต้นว่าเป็นใคร มีความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราอย่างไรก่อนที่จะเข้าพบตามกระบวนการขาย  

หัวใจส าคัญของเทคนิคนี้คือ เมื่อได้รายชื่อแล้วต้องรีบท าการเข้าพบ ยิ่งเร็วยิ่งดี  การขอต่อรายชื่อจาก
เครือข่ายนี้ สามารถท าได้ทุกช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่จ าเป็นต้องรอถึงขั้นตอนส่งมอบกรมธรรม์ 
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ประกันชีวิตจะให้บริการอย่างเต็มที่ดังเช่นที่ลูกค้าได้รับ
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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ภาพที ่3.1 แสดงการกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัภัย 

โดยสรุปแล้ว การประกันภัยต่อ คือ การที่บริษัทประกันภัยโอนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเสี่ยงภัยที่ได้รับ
ประกันภัยเอาไว้ไปให้บริษัทอ่ืน บริษัทที่โอนการเสี่ยงภัยให้บริษัทอ่ืน เรียกว่า บริษัทเอาประกันภัยต่อ  (Insurer or 
Ceding Company) บริษัทประกันภัยที่รับการประกันภัยต่อไว้ เรียกว่า บริษัทรับประกันภัยต่อ  (Reinsurer)  และ
การที่บริษัทประกันภัยรับเสี่ยงภัยไว้เองคือ การรับเสี่ยงภัยไว้ (Retention) ในบางกรณีผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
อาจจะโอนภัยส่วนที่รับมาไปยังบริษัทอื่นอีก วิธีการดังกล่าว เรียกว่า การประกันภัยต่อช่วง (Retrocession) ซึ่งบริษัท
ที่รับประกันภัยต่อที่รับประกันภัยต่อช่วงนี้เรียกว่า บริษัทรับประกันต่อช่วง (Retrocessionnaire) บริษัทรับประกันภัย
สามารถท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อได้มากกว่าหนึ่งแห่ง และบริษัทรับประกันภัยต่อก็สามารถกระจาย
ความเสี่ยงต่อให้กับบริษัทรับประกันภัยต่ออ่ืนได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของความเสี่ยงภัย (Risk) และความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงของบริษัทรับประกันภัยต่อแต่ละแห่ง (Retention Limit) ดังในภาพที่ 3.2 ซึ่งแสดงการประกันชีวิต การ
ประกันภัยต่อและการประกันภัยต่อช่วงในธุรกิจประกันภัย 
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ภาพที ่3.1 แสดงการกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัภัย 

โดยสรุปแล้ว การประกันภัยต่อ คือ การที่บริษัทประกันภัยโอนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเสี่ยงภัยที่ได้รับ
ประกันภัยเอาไว้ไปให้บริษัทอ่ืน บริษัทที่โอนการเสี่ยงภัยให้บริษัทอ่ืน เรียกว่า บริษัทเอาประกันภัยต่อ  (Insurer or 
Ceding Company) บริษัทประกันภัยที่รับการประกันภัยต่อไว้ เรียกว่า บริษัทรับประกันภัยต่อ  (Reinsurer)  และ
การที่บริษัทประกันภัยรับเสี่ยงภัยไว้เองคือ การรับเสี่ยงภัยไว้ (Retention) ในบางกรณีผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
อาจจะโอนภัยส่วนที่รับมาไปยังบริษัทอื่นอีก วิธีการดังกล่าว เรียกว่า การประกันภัยต่อช่วง (Retrocession) ซึ่งบริษัท
ที่รับประกันภัยต่อที่รับประกันภัยต่อช่วงนี้เรียกว่า บริษัทรับประกันต่อช่วง (Retrocessionnaire) บริษัทรับประกันภัย
สามารถท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อได้มากกว่าหนึ่งแห่ง และบริษัทรับประกันภัยต่อก็สามารถกระจาย
ความเสี่ยงต่อให้กับบริษัทรับประกันภัยต่ออ่ืนได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของความเสี่ยงภัย (Risk) และความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงของบริษัทรับประกันภัยต่อแต่ละแห่ง (Retention Limit) ดังในภาพที่ 3.2 ซึ่งแสดงการประกันชีวิต การ
ประกันภัยต่อและการประกันภัยต่อช่วงในธุรกิจประกันภัย 
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4. การจดังานสัมมนา 
การจัดงานสัมมนามุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์กับผู้ฟัง อาจจะเป็น

ความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยมีการเชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งการจัดสัมมนา
นั้นมีองค์ประกอบหลักคือ กลุ่มบุคคลที่จะเข้าฟัง เนื้อหาที่ตรงตามความต้องการ รูปแบบ วิธีการในการจัดให้ตรงกับ
อายุและวุฒิภาวะของผู้ฟัง 

การจัดงานสัมมนาที่มีมาตรฐาน เนื้อหาได้ประโยชน์จริงต่อผู้เข้าฟัง สถานที่จัดงานเหมาะสม ต้องผ่านการ
วางแผนอย่างดีของผู้จัดงาน เพราะนั่นคือการสร้างความน่าเชือถือต่อองค์กร หน่วยงาน และผู้เชิญ  

ส่วนการจัดงานในธุรกิจประกันชวีิตปัจจุบันอาจมีหลายรูปแบบ เช่น จัดขึ้นด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
จริงของตัวแทนประกันชีวิตเอง ท าเอง บรรยายเอง เพราะมีกลุ่มผู้มุ่งหวังเป็นการเฉพาะ ในประเทศญี่ปุ่นมีการจัด
สัมมนาแบบนี้เป็นปกติ โดยการขายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การวางแผนภาษี การวางแผนการเงินครอบครัว 
เป็นต้น  

ซึ่งแต่ละงานสัมมนานั้น ตัวแทนประกันชีวิตต้องหาผู้มุ่งหวังให้เหมาะกับงานสัมมนานั้น ๆ ถ้าสามารถสร้าง
เนื้อหาสัมมนาที่ดี เหมาะกับกลุ่มคนฟัง แล้วเชิญผู้มุ่งหวังตรงกลุ่ม มีการออกบัตรเชิญอย่างเป็นทางการ การรับสมัคร 
ลงทะเบียน พร้อมการต้อนรับอย่างดีในงานสัมมนานั้น ๆ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในงาน ซึ่งเป็นจุดส าคัญ
และอ่อนไหวเพราะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของผู้เข้าร่วมงาน เทคนิคนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว หาก              
ผู้มุ่งหวังประทับใจงานสัมมนาก็จะง่ายต่อการท ากิจกรรมการขายขั้นต่อไป เทคนิคส าคัญที่ผู้จัดงานสัมมนาพบคือ 
บางครั้งการก าหนดราคาบัตรเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นเหตุผลทางจิตวิทยาเพื่อให้เห็นคุณค่าของงานให้ผู้ถูกเชิญรับทราบ
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าร่วมตั้งแต่แรก 

การรักษาความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา หลังจากงานสัมมนาเสร็จสิ้นนั้น เป็นเรื่องที่ต้ องตระหนัก 
เพราะหากด าเนินการผิดจังหวะ สิ่งที่ท ามาและลงทุนมาจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี 

 
5. การจดักจิกรรม 

การจัดกิจกรรมสามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมปลูกปะการัง กิจกรรมล่องเรือ 
หรือกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ เป็นต้น โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน นอกจากการท าความรู้จักแบบ  
ไม่เป็นทางการแล้ว กิจกรรมแบบนี้สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้รวดเร็วและความไว้วางใจระหว่างกันมากยิ่งขึ้น 

การจัดกิจกรรมสามารถท าได้ทั้งผู้มุ่งหวังที่ไม่รู้จักและผู้มุ่งหวังที่รู้จักได้พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับการเตรียมความ
พร้อมและการวางแผนงานที่ดีของกิจกรรมนั้น  
 
6. การให้ก่อนรับ 

เป็นสุดยอดเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ โดยเราเป็นผู้เริ่มกระท า โดยการให้กับกลุ่มตลาดเป้าหมาย เช่น 
ช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน เป็นครูถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินแก่เด็ก ๆ เรื่องการเก็บออม เป็นวิทยากรอาสา ให้
แนวคิดผ่านวิทยุชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ผู้มุ่งหวังเริ่มรู้จักเรา เปิดใจยอมรับเราว่าเป็นผู้ชอบให้บริการ ซึ่งกิจกรรมใน
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด
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4. การจดังานสัมมนา 
การจัดงานสัมมนามุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์กับผู้ฟัง อาจจะเป็น

ความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยมีการเชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งการจัดสัมมนา
นั้นมีองค์ประกอบหลักคือ กลุ่มบุคคลที่จะเข้าฟัง เนื้อหาที่ตรงตามความต้องการ รูปแบบ วิธีการในการจัดให้ตรงกับ
อายุและวุฒิภาวะของผู้ฟัง 

การจัดงานสัมมนาที่มีมาตรฐาน เนื้อหาได้ประโยชน์จริงต่อผู้เข้าฟัง สถานที่จัดงานเหมาะสม ต้องผ่านการ
วางแผนอย่างดีของผู้จัดงาน เพราะนั่นคือการสร้างความน่าเชือถือต่อองค์กร หน่วยงาน และผู้เชิญ  

ส่วนการจัดงานในธุรกิจประกันชวีิตปัจจุบันอาจมีหลายรูปแบบ เช่น จัดขึ้นด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
จริงของตัวแทนประกันชีวิตเอง ท าเอง บรรยายเอง เพราะมีกลุ่มผู้มุ่งหวังเป็นการเฉพาะ ในประเทศญี่ปุ่นมีการจัด
สัมมนาแบบนี้เป็นปกติ โดยการขายความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น การวางแผนภาษี การวางแผนการเงินครอบครัว 
เป็นต้น  

ซึ่งแต่ละงานสัมมนานั้น ตัวแทนประกันชีวิตต้องหาผู้มุ่งหวังให้เหมาะกับงานสัมมนานั้น ๆ ถ้าสามารถสร้าง
เนื้อหาสัมมนาที่ดี เหมาะกับกลุ่มคนฟัง แล้วเชิญผู้มุ่งหวังตรงกลุ่ม มีการออกบัตรเชิญอย่างเป็นทางการ การรับสมัคร 
ลงทะเบียน พร้อมการต้อนรับอย่างดีในงานสัมมนานั้น ๆ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในงาน ซึ่งเป็นจุดส าคัญ
และอ่อนไหวเพราะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของผู้เข้าร่วมงาน เทคนิคนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว หาก              
ผู้มุ่งหวังประทับใจงานสัมมนาก็จะง่ายต่อการท ากิจกรรมการขายขั้นต่อไป เทคนิคส าคัญที่ผู้จัดงานสัมมนาพบคือ 
บางครั้งการก าหนดราคาบัตรเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นเหตุผลทางจิตวิทยาเพื่อให้เห็นคุณค่าของงานให้ผู้ถูกเชิญรับทราบ
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าร่วมตั้งแต่แรก 

การรักษาความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา หลังจากงานสัมมนาเสร็จสิ้นนั้น เป็นเรื่องที่ต้ องตระหนัก 
เพราะหากด าเนินการผิดจังหวะ สิ่งที่ท ามาและลงทุนมาจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี 

 
5. การจดักจิกรรม 

การจัดกิจกรรมสามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมปลูกปะการัง กิจกรรมล่องเรือ 
หรือกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ เป็นต้น โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน นอกจากการท าความรู้จักแบบ  
ไม่เป็นทางการแล้ว กิจกรรมแบบนี้สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้รวดเร็วและความไว้วางใจระหว่างกันมากยิ่งขึ้น 

การจัดกิจกรรมสามารถท าได้ทั้งผู้มุ่งหวังที่ไม่รู้จักและผู้มุ่งหวังที่รู้จักได้พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับการเตรียมความ
พร้อมและการวางแผนงานที่ดีของกิจกรรมนั้น  
 
6. การให้ก่อนรับ 

เป็นสุดยอดเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ โดยเราเป็นผู้เริ่มกระท า โดยการให้กับกลุ่มตลาดเป้าหมาย เช่น 
ช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน เป็นครูถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินแก่เด็ก ๆ เรื่องการเก็บออม เป็นวิทยากรอาสา ให้
แนวคิดผ่านวิทยุชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ผู้มุ่งหวังเริ่มรู้จักเรา เปิดใจยอมรับเราว่าเป็นผู้ชอบให้บริการ ซึ่งกิจกรรมใน
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4-6   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เทคนิคนี้ต้องท าอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล (Personal Brand) ให้คนจดจ า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
ตามมา 
 
7. การใช้ Social Network 

เครือข่ายทางสังคม (Social Network) คือกระบวนการสื่อสารทั้งรูป ภาพเคลื่อนไหว เสียง ตัวอักษร ผ่าน
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีโปรแกรมให้ใช้งานที่หลากหลาย เช่น เฟสบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม เป็นต้น ทั้งยังช่วยใน
การสร้างการรับรู้ ปฏิสัมพันธ์กับคนที่รู้จักและไม่รู้จัก การพัฒนาของผู้ใช้งานในเครือข่ายสังคม สามารถก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก เพื่อให้เราเข้าใจเครือข่าย
ทางสังคมดังกล่าวมากขึ้น ควรท าความเข้าใจโครงสร้างของสังคมที่ประกอบไปด้วยคนในแต่ละยุคสมัย ซึ่งมีพฤติกรรม 
ความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ ความรู้ความสามารถ ค่านิยม การบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไป  อาจจะมีวิถีชีวิต 
ความเชื่อ การยอมรับ ทัศนคติที่แตกต่าง วีธีการสื่อสาร การใช้ภาษา ความคิดและการกระท าของคนรุ่นต่าง ๆ ซึ่งเป็น
เร่ืองที่ตัวแทนประกันชีวิตควรท าความเข้าใจ สรุปได้ดังตารางที่ 4.1 

 
ตารางที ่4.1 โครงสร้างสังคมของคนในแต่ละยุคสมยั 

 
 Generation 

Baby Boom Generation X Generation Y Generation Z 

ปีเกดิ พ.ศ. 2489-2507 พ.ศ. 2508-2522 พ.ศ. 2523-2543 พ.ศ. 2540 ขึน้ไป 

พื้นเพ เกิดหลังสงคราม เห็น
ความสญูเสยี เคยเผชิญ 
กับความยากล าบาก 

เกิดมาเห็นพ่อแม่ท างาน
หนัก ไม่อยากตรากตร า
เหมือนพ่อแม ่

เติบโตมาด้วยคอมพิวเตอร์ 
เชื่อว่าทุกอย่างใช้เงินซื้อได้ 

เติบโตมาพร้อมกับสิ่ง
อ านวยความสะดวก
มากมาย 

ลักษณะนสิัย 
(ส่วนตัว) 

มีความอดทนสูง ทุ่มเท-
สร้างฐานะ 

ให้ความส าคญักับความ
สมดลุระหว่างการท างาน
และชีวิตส่วนตัว เช่ือใน
เรื่อง Work Life Balance 

ใจร้อน ไม่ชอบการรอคอย 
ชอบส่งข้อความทาง
Twitter, Facebook 
มากกว่าการพบกันซึ่งหน้า 

เป็นตัวของตัวเองมาก 
ก้าวร้าวกว่าสมยัก่อน 
กล้าพูด กล้าขอ เป็น
มนุษย์สถิติ ชอบความ
รวดเร็ว  
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 Generation 

Baby Boom 
Generation X Generation Y Generation Z 

ปีเกดิ พ.ศ. 2489-2507 พ.ศ. 2508-2522 พ.ศ. 2523-2543 พ.ศ. 2540 ขึน้ไป 
ลักษณะนสิัย 
(การท างาน) 

เชื่อว่าความก้าวหน้าต้อง
ค่อยเป็นค่อยไป ท างาน
อย่างมีขั้นตอน สามารถ 
รอคอยความส าเรจ็ ทุ่มเท
ให้งานเต็มที่ จงรักภักดี   
ไม่เปลี่ยนงานบ่อย 

ชอบการท างานท่ีไม่
เป็นทางการ ขยัน- 
เรียน รู้ ชอบการพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะ ใจกว้าง
รับฟังความเห็น 

ไม่อดทน ต้องการเห็น
ความส าเร็จในระยะ
สั้นให้ความส าคัญกับ
เงินเดือนและโบนัส
ปัจจุบัน 

ไม่ชอบเป็นลูกจ้าง มี
ความอิสระในตัวเอง
ค่อนข้างสูง มีแนวทาง
เป็นของตัวเองชัดเจน   
ไม่เหมือนใคร และไม่
อยากให้ใครเหมือน 

ความก้าวหน้า รอได้ ค่อยเป็นค่อยไป พยายามไขว่คว้า อยากได้ต้องเปลี่ยน
องค์กรใหม่ 

อยากเป็นเจ้าของ
กิจการขนาดใหญ่        
หรือเล็กกไ็ด ้

เทคโนโลย ี ไม่เข้าใจ ไม่จ าเป็น คุ้นเคยแตไ่ม่เสพตดิ ส าคัญทีสุ่ด ขาดไมไ่ด้ 
อยากรู้อยากได้อะไรก็
หาได้ในอินเทอรเ์น็ต 

โทรศัพทม์ือถือเป็น
อวัยวะ เข้าใจ
เทคโนโลยีด ี

 
จากข้อมูลข้างต้น ตัวแทนประกันชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเรียนรู้ด้วยความเข้าใจในภาวะที่หลากหลาย

ซับซ้อนของสังคมและพัฒนาการของเทคโนโลยี มีการประยุกต์ใช้เครือข่ายทางสังคมในการสร้างกลุ่มคนที่รู้ จักใหม่ 
การสร้างสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยีนั้น ข้อดีคือการเข้าถึงผู้คนได้ง่าย แต่ระดับความสัมพันธ์จะไม่แนบแน่น เปราะบาง 
สามารถเข้าใจผิดได้ง่าย จึงต้องใช้ความถี่และความต่อเนื่องในการรู้จักกลุ่มคนใหม่  ๆ ในทางตรงกันข้ามข้อเสียมีมาก
เช่นกัน หากเกิดความไม่พอใจ และมีการแชร์ข้อมูลในเครือข่ายทางสังคม จะกระจายไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องใช้ด้วย
ความระมัดระวังและเตรียมความพร้อมก่อนจะใช้งาน 
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 Generation 

Baby Boom 
Generation X Generation Y Generation Z 

ปีเกดิ พ.ศ. 2489-2507 พ.ศ. 2508-2522 พ.ศ. 2523-2543 พ.ศ. 2540 ขึน้ไป 
ลักษณะนสิัย 
(การท างาน) 

เชื่อว่าความก้าวหน้าต้อง
ค่อยเป็นค่อยไป ท างาน
อย่างมีขั้นตอน สามารถ 
รอคอยความส าเรจ็ ทุ่มเท
ให้งานเต็มที่ จงรักภักดี   
ไม่เปลี่ยนงานบ่อย 

ชอบการท างานท่ีไม่
เป็นทางการ ขยัน- 
เรียน รู้ ชอบการพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะ ใจกว้าง
รับฟังความเห็น 

ไม่อดทน ต้องการเห็น
ความส าเร็จในระยะ
สั้นให้ความส าคัญกับ
เงินเดือนและโบนัส
ปัจจุบัน 

ไม่ชอบเป็นลูกจ้าง มี
ความอิสระในตัวเอง
ค่อนข้างสูง มีแนวทาง
เป็นของตัวเองชัดเจน   
ไม่เหมือนใคร และไม่
อยากให้ใครเหมือน 

ความก้าวหน้า รอได้ ค่อยเป็นค่อยไป พยายามไขว่คว้า อยากได้ต้องเปลี่ยน
องค์กรใหม่ 

อยากเป็นเจ้าของ
กิจการขนาดใหญ่        
หรือเล็กกไ็ด ้

เทคโนโลย ี ไม่เข้าใจ ไม่จ าเป็น คุ้นเคยแตไ่ม่เสพตดิ ส าคัญทีสุ่ด ขาดไมไ่ด้ 
อยากรู้อยากได้อะไรก็
หาได้ในอินเทอรเ์น็ต 

โทรศัพทม์ือถือเป็น
อวัยวะ เข้าใจ
เทคโนโลยีด ี

 
จากข้อมูลข้างต้น ตัวแทนประกันชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเรียนรู้ด้วยความเข้าใจในภาวะที่หลากหลาย

ซับซ้อนของสังคมและพัฒนาการของเทคโนโลยี มีการประยุกต์ใช้เครือข่ายทางสังคมในการสร้างกลุ่มคนที่รู้ จักใหม่ 
การสร้างสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยีนั้น ข้อดีคือการเข้าถึงผู้คนได้ง่าย แต่ระดับความสัมพันธ์จะไม่แนบแน่น เปราะบาง 
สามารถเข้าใจผิดได้ง่าย จึงต้องใช้ความถี่และความต่อเนื่องในการรู้จักกลุ่มคนใหม่  ๆ ในทางตรงกันข้ามข้อเสียมีมาก
เช่นกัน หากเกิดความไม่พอใจ และมีการแชร์ข้อมูลในเครือข่ายทางสังคม จะกระจายไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องใช้ด้วย
ความระมัดระวังและเตรียมความพร้อมก่อนจะใช้งาน 
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เร่ืองที ่4.2  
กระบวนการในการวเิคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
  
 
 การประกอบธุรกิจประกันชีวิตให้ยั่งยืน คือการแนะน าประกันชีวิตที่เหมาะสมให้กับลูกค้า มิใช่เพียงแค่ขายได้
ในปีแรกและลูกค้าไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่อไป ตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้าเพื่อให้ทราบความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน และยังต้องเตรียมความพร้อมในอนาคตด้วย เพราะ
ประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว  

จากการค้นคว้าและศึกษาประสบการณ์ของตัวแทนประกันชีวิตอาวุโสในรุ่นต่าง ๆ พบว่า การขายไม่ใช่ทักษะ
ส าคัญที่สุด ซึ่งน่าประหลาดใจไม่น้อย เพราะเมื่อตัวแทนประกันชีวิตมีประสบการณ์ท างานในอาชีพมาระยะเวลาหนึ่ง 
โดยส่วนใหญ่จะมีทักษะการขายเก่งขึ้น ความรู้ในสินค้ามีมากข้ึน แต่ปัญหาคือไม่รู้จะไปชักชวนใคร จะไปขายใคร ท าให้
หลายคนออกไปจากอาชีพ แนวคิดข้างต้นจึงสรุปเป็นความรู้ได้ว่า ความมั่นคงในธุรกิจประกันชีวิตในระยะยาว ทักษะ
ส าคัญที่ต้องเชี่ยวชาญ คือ 1) การแสวงหาผู้มุ่งหวังและขยายตลาด (Prospecting and Expanding the Markets) 
และ 2) ทักษะการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล (Fact Finding)  
 ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้านั่นเอง 

ซึ่งทักษะที่ส าคัญทั้ง 2 ประการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ 10 ข้ันตอนกิจกรรมการขาย ประกอบด้วย 
1. แสวงหาผู้มุ่งหวัง (Prospecting) 
2. ทาบทามเพื่อการขาย (Approaching) 
3. สัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล (Fact Finding) 
4. ชี้ให้เห็นปัญหา (Identifying the Problems) 
5. วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา (Creating the Solution) 
6. การน าเสนอแนวทางแก้ปัญหา (Presenting the Solution) 
7. การตอบข้อโต้แย้ง (Handling Objections) 
8. ปิดการขาย (Closing the Sell) 
9. บริการหลังการขาย (After Sale Service) 
10. ขยายตลาด (Expanding the Markets) 

 
ขั้นตอนกิจกรรมการขายดังกล่าวเป็นกระบวนการพื้นฐานที่ส าคัญในอาชีพนี้ที่ต้องได้รับการทบทวน ฝึกฝน  

ซ้ าแล้ว ซ้ าเล่า ซึ่งหากไม่สามารถแสวงหาผู้มุ่งหวังได้ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหลือจะไม่เกิดขึ้น เมื่อได้พบผู้มุ่งหวังแล้วทักษะ
การสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลจึงเป็นสิ่งจ าเป็นล าดับต่อมาที่จะท าให้เราวิเคราะห์และเข้าใจปัญหา รวมทั้งเสนอวิธีการ
แก้ไขของปัญหานั้น ๆ จนปิดการขายได้ในที่สุด 
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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กระบวนการในการวเิคราะห์ความต้องการของลูกค้า  
 หลังจากได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลแล้ว ขั้นต่อไปของการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิตที่
ต้องใช้ความรู้และเหตุผลในการปฏิบัติมี 3 ข้ันตอน คือ  

1. พิจารณารวบรวมข้อมูล 
2. วิเคราะห์ข้อมูล 
3. คัดเลือกแบบประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติม 

 
  โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

1. พจิารณารวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล (Fact Finding) โดยยึดหลักพิจารณาความจ าเป็น 
และเหมาะสมกับฐานะทางการเงินของลูกค้า รวมถึงความต้องการด้านการเงินของแต่ละช่วงอายุ ดังนี้ 
 1.1 ช่วงศึกษา (อายุต ่ากว่า 20 ปี) เป็นช่วงที่ เด็กต้องพึ่งพาพ่อแม่ ทั้งค่าการศึกษา ค่าใช้จ่าย หรือค่า
รักษาพยาบาล พ่อแม่ควรวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนมีบุตรหรือหลังคลอด เป้าหมายที่ส าคัญคือการศึกษาของ
บุตร  
 1.2 ช่วงเร่ิมท างาน (อายุ 20-30 ปี) เป็นช่วงวัยที่เริ่มมีรายได้ เน้นการออมเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งโดยมี
เป้าหมายและระยะเวลาในการออมที่ชัดเจน สามารถลงทุนแบบมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและผลตอบแทนดี ควบคู่ไป
กับการสร้างหลักประกันเพื่ออนาคตข้างหน้า 
 1.3 ช่วงสร้างครอบครัว (อาย ุ31-45 ปี) เป็นช่วงที่ต้องดูแลทั้งคู่สมรส บุตร และพ่อแม่ การสร้างหลักประกัน
เพื่อความมั่นคงในชีวิตคู่และครอบครัวเป็นสิ่งที่ส าคัญ ควรเลือกแบบประกันที่คุ้มครองระยะยาว ทุนประกันสูง
ครอบคลุมภาระความรับผิดชอบ การศึกษาของบุตร และภาระหนี้สินต่าง ๆ ที่มี รวมถึงการสร้างหลักประกันที่เก็บไว้
ดูแลคนที่ผู้เอาประกันรักและต้องการที่จะดูแลหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ควบคู่ไปกับการเก็บออมผ่านประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่ช่วยออมเงินในระยะปานกลางและระยะยาว และควรเริ่มเตรียมตัววางแผนเกษียณอายุส าหรับ
ตนเองผ่านการประกันชีวิตแบบบ านาญ 
 1.4 ช่วงเสริมสร้างฐานะ (อายุ 46-60 ปี) ช่วงอายุนี้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินเก็บ สามารถน าเงินออมไปลงทุนให้
งอกเงยได้ ควรลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ า ควรสร้างหลักประกันที่แน่นอนให้กับชีวิต
หรือเพื่อเป็นมรดกให้กับคนที่รัก หรือถ้ามีภาระหนี้สิน ก็ควรสร้างหลักประกันที่ให้ความคุ้มครองสูง เป็นการช่วยลด
ความเสี่ยง แบ่งเบาความกังวลได้ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นควรท าประกันสุขภาพ ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง และประกันชีวิต
แบบบ านาญ เพื่อความสบายใจหลังเกษียณ 
 1.5 ช่วงเกษียณ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เมื่ออายุมากขึ้น ความสี่ยงด้านสุขภาพก็เพิ่มขึ้น ควรสร้างหลักประกัน
สุขภาพ เพื่อชีวิตอิสระที่ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย สามารถดูแลตัวเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน 
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 ท ั ้งค ่าการศึกษา ค่าใช ้จ ่าย หร ือ

ค่ารักษาพยาบาล
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด
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กระบวนการในการวเิคราะห์ความต้องการของลูกค้า  
 หลังจากได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลแล้ว ขั้นต่อไปของการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิตที่
ต้องใช้ความรู้และเหตุผลในการปฏิบัติมี 3 ข้ันตอน คือ  

1. พิจารณารวบรวมข้อมูล 
2. วิเคราะห์ข้อมูล 
3. คัดเลือกแบบประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติม 

 
  โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

1. พจิารณารวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล (Fact Finding) โดยยึดหลักพิจารณาความจ าเป็น 
และเหมาะสมกับฐานะทางการเงินของลูกค้า รวมถึงความต้องการด้านการเงินของแต่ละช่วงอายุ ดังนี้ 
 1.1 ช่วงศึกษา (อายุต ่ากว่า 20 ปี) เป็นช่วงที่ เด็กต้องพึ่งพาพ่อแม่ ทั้งค่าการศึกษา ค่าใช้จ่าย หรือค่า
รักษาพยาบาล พ่อแม่ควรวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนมีบุตรหรือหลังคลอด เป้าหมายที่ส าคัญคือการศึกษาของ
บุตร  
 1.2 ช่วงเร่ิมท างาน (อายุ 20-30 ปี) เป็นช่วงวัยที่เริ่มมีรายได้ เน้นการออมเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งโดยมี
เป้าหมายและระยะเวลาในการออมที่ชัดเจน สามารถลงทุนแบบมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและผลตอบแทนดี ควบคู่ไป
กับการสร้างหลักประกันเพื่ออนาคตข้างหน้า 
 1.3 ช่วงสร้างครอบครัว (อาย ุ31-45 ปี) เป็นช่วงที่ต้องดูแลทั้งคู่สมรส บุตร และพ่อแม่ การสร้างหลักประกัน
เพื่อความมั่นคงในชีวิตคู่และครอบครัวเป็นสิ่งที่ส าคัญ ควรเลือกแบบประกันที่คุ้มครองระยะยาว ทุนประกันสูง
ครอบคลุมภาระความรับผิดชอบ การศึกษาของบุตร และภาระหนี้สินต่าง ๆ ที่มี รวมถึงการสร้างหลักประกันที่เก็บไว้
ดูแลคนที่ผู้เอาประกันรักและต้องการที่จะดูแลหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ควบคู่ไปกับการเก็บออมผ่านประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่ช่วยออมเงินในระยะปานกลางและระยะยาว และควรเริ่มเตรียมตัววางแผนเกษียณอายุส าหรับ
ตนเองผ่านการประกันชีวิตแบบบ านาญ 
 1.4 ช่วงเสริมสร้างฐานะ (อายุ 46-60 ปี) ช่วงอายุนี้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินเก็บ สามารถน าเงินออมไปลงทุนให้
งอกเงยได้ ควรลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ า ควรสร้างหลักประกันที่แน่นอนให้กับชีวิต
หรือเพื่อเป็นมรดกให้กับคนที่รัก หรือถ้ามีภาระหนี้สิน ก็ควรสร้างหลักประกันที่ให้ความคุ้มครองสูง เป็นการช่วยลด
ความเสี่ยง แบ่งเบาความกังวลได้ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นควรท าประกันสุขภาพ ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง และประกันชีวิต
แบบบ านาญ เพื่อความสบายใจหลังเกษียณ 
 1.5 ช่วงเกษียณ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เมื่ออายุมากขึ้น ความสี่ยงด้านสุขภาพก็เพิ่มขึ้น ควรสร้างหลักประกัน
สุขภาพ เพื่อชีวิตอิสระที่ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย สามารถดูแลตัวเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน 
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2. วเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพื่อดูว่าผู้มุ่งหวังมีความต้องการประเภทใด เป็นความต้องการส่วนตัว ความ
ต้องการด้านครอบครัว หรือความต้องการด้านธุรกิจ  

2.1 ความต้องการส่วนตัว การใช้ชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคลจะพบกับเหตุการณ์ ความไม่แน่นอนหลาย
ประการแตกต่างกันไปตามอาชีพ อายุ เพศ พื้นที่ ดังนั้น ความต้องการส่วนตัวในการท าประกันชีวิตจึงอาจแตกต่างกัน
ไป ดังนี้ 
  1) ความต้องการเงินทุนส ารองฉุกเฉินจากการประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือโรคร้ายแรง ไปจนถึงขั้น
ทุพพลภาพชั่วคราว หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
  2) การสูญเสียบุคคลหลักในการหารายได้ของคู่สมรส 
  3) ไม่สามารถช าระหนี้ได้ ด้วยลูกหนี้ถึงแก่กรรม หรือประสบอุบัติเหตุจนท าให้ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
  4) ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง เพราะขาดรายได้หลังเกษียณ หรือรายได้จากเงินประจ าไม่เพี ยงพอต่อ
การด ารงชีวิตประจ าวัน 
  5) ไม่มีเงินมากพอที่จะท าให้ความต้องการและความใฝ่ฝันของตนเองเป็นจริงได้ เช่น  การเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงบั้นปลายชีวิต 

2.2 ความต้องการด้านครอบครัว การสูญเสียสมาชิกในครอบครัว นอกจากจะเสียใจแล้ว อาจน าปัญหา
ทางการเงินมาสู่ครอบครัวได้ ถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้หารายได้หลักให้กับครอบครัว ดังนั้น ความต้องการทางด้านครอบครัว 
ที่อาจเกิดขึ้นจึงมีดังนี้ 
  1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้าย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าท าศพ ค่าจัดการงานศพ เป็นต้น 
  2) ค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพื่อการด ารงชีพ เช่น ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ค่าเลี้ยงดูบุตร เงินเลี้ยงดูผู้อยู่ใน
อุปการะ ค่าอาหาร เคร่ืองนุ่งห่มต่าง ๆ เป็นต้น 
  3) หากครอบครัวนั้นมีบุตร ต้องเตรียมเงินเพื่อการศึกษาของบุตร หรือต้องการให้บุตรได้รับการศึกษาใน
ระดับสูงเพียงใดก็ยิ่งจ าเป็นต้องเตรียมเงินทุนส ารองไว้มากเพียงนั้น 

2.3 ความต้องการด้านธุรกิจ การสูญเสียบุคคลส าคัญของธุรกิจ ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงานของธุรกิจ
นั้น ๆ และส่งผลต่อไปยังความอยู่รอดของธุรกิจในอนาคต ดังนั้น ความต้องการทางด้านธุรกิจ ที่อาจเกิดขึ้นมีดังนี้ 
  1) การที่บริษัทสูญเสียผู้ถือหุ้นจากการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร ก่อให้เกิดปัญหาการบริหารธุรกิจได้
ต่อเนื่อง หากผู้ถือหุ้นที่เหลืออยู่ไม่ต้องการให้บุคคลอ่ืนมาถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวเพราะไม่เข้าใจธุรกิจหรือเหตุผล    
อ่ืน ๆ จึงต้องหาเงินมาซื้อหุ้นในสัดส่วนดังกล่าว และมอบให้ทายาทของหุ้นส่วนที่จากไป 
  2) เกิดปัญหาด้านหนี้สิน ลูกหนี้ถือโอกาสไม่ช าระหนี้ หรือประวิงเวลา หรืออาจประสบปัญหาจากการที่
บุคคลนั้นไปค้ าประกันหนี้ให้บุคคลอื่น หรือมีเครดิตต่อธนาคาร 
  3) เมื่อผู้บริหารที่มีความส าคัญเกิดการเสียชีวิต ทุพพลภาพ ย่อมส่งผลต่อการบริหารงานของบริษัท 
หากบุคคลดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการหารายได้เข้าธุรกิจแล้วด้วย การที่จะหาบุคคลที่มีความสามารถทัดเทียมกันมา
ทดแทน ย่อมท าได้ยากในระยะเวลาอันสั้น ประเด็นของเงินทุนและระยะเวลาในการสรรหาคนใหม่เข้ามาบริหาร จึง
จ าเป็นต้องหากระแสเงินสดมาใช้จ่ายในธุรกิจนั้น ๆ 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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3. คดัเลอืกแบบประกนั ต้องพิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งด้านจ านวนเงินเอาประกันชีวิต ระยะเวลาความ
คุ้มครอง รายได้ของลูกค้าในปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของรายได้ในอนาคต อัตราเงินเฟ้อที่ท าให้อ านาจซื้อลดลง และ
ผลประโยชน์ทางภาษี 
 เมื่อกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเสร็จแล้ว จะน าไปสู่การน าเสนอแบบประกัน พร้อมทั้ง
เหตุผลในการน าเสนอแบบประกันชีวิตนั้น ๆ เช่น 
 1) แบบชั่วระยะเวลา เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงในชั่วระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 2) แบบตลอดชีพ เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงและได้เงินเมื่อเสียชีวิต สร้างมรดกให้กับ
ลูกหลาน หรือเงินก้อนให้คู่สมรส 
 3) แบบสะสมทรัพย์ เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการออมทรัพย์ให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และได้รับความคุ้มครองชีวิตด้วย 
 4) แบบเงินได้ประจ าหรือแบบบ านาญ เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการรายได้ประจ ายามเกษียณอายุ 
 ตัวแทนประกันชีวิตต้องท าหน้าที่อธิบายผลประโยชน์ และเงื่อนไขของกรมธรรม์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนใน
สาระส าคัญ หากผู้มุ่งหวังมีข้อสงสัยสามารถตอบข้อสงสัยและค าถามต่าง ๆ ของผู้มุ่งหวังได้ หากน าเสนอไปแล้ว ยังไม่
ตรงต่อความต้องการ แสดงว่ามีความผิดพลาดจากข้อมูลที่ได้รับ จึงต้องแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วกลับไปวิเคราะห์
ความต้องการใหม่ เพื่อน าเสนอแบบประกันที่ตรงความต้องการต่อไป หรือหยุดการน าเสนอเพื่อยุติการขายทันทีหาก  
ผู้มุ่งหวังแสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะซื้อ  

 

 
 

 
ภาพที ่4.1 ตวัอย่างวถิีการเงนิในวงจรชีวติมนุษย์ท างานประจ า เมือ่เทยีบเป็นมูลค่าทางการเงนิ 
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3. คดัเลอืกแบบประกนั ต้องพิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งด้านจ านวนเงินเอาประกันชีวิต ระยะเวลาความ
คุ้มครอง รายได้ของลูกค้าในปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของรายได้ในอนาคต อัตราเงินเฟ้อที่ท าให้อ านาจซื้อลดลง และ
ผลประโยชน์ทางภาษี 
 เมื่อกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเสร็จแล้ว จะน าไปสู่การน าเสนอแบบประกัน พร้อมทั้ง
เหตุผลในการน าเสนอแบบประกันชีวิตนั้น ๆ เช่น 
 1) แบบชั่วระยะเวลา เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงในชั่วระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 2) แบบตลอดชีพ เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงและได้เงินเมื่อเสียชีวิต สร้างมรดกให้กับ
ลูกหลาน หรือเงินก้อนให้คู่สมรส 
 3) แบบสะสมทรัพย์ เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการออมทรัพย์ให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และได้รับความคุ้มครองชีวิตด้วย 
 4) แบบเงินได้ประจ าหรือแบบบ านาญ เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการรายได้ประจ ายามเกษียณอายุ 
 ตัวแทนประกันชีวิตต้องท าหน้าที่อธิบายผลประโยชน์ และเงื่อนไขของกรมธรรม์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนใน
สาระส าคัญ หากผู้มุ่งหวังมีข้อสงสัยสามารถตอบข้อสงสัยและค าถามต่าง ๆ ของผู้มุ่งหวังได้ หากน าเสนอไปแล้ว ยังไม่
ตรงต่อความต้องการ แสดงว่ามีความผิดพลาดจากข้อมูลที่ได้รับ จึงต้องแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วกลับไปวิเคราะห์
ความต้องการใหม่ เพื่อน าเสนอแบบประกันที่ตรงความต้องการต่อไป หรือหยุดการน าเสนอเพื่อยุติการขายทันทีหาก  
ผู้มุ่งหวังแสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะซื้อ  

 

 
 

 
ภาพที ่4.1 ตวัอย่างวถิีการเงนิในวงจรชีวติมนุษย์ท างานประจ า เมือ่เทยีบเป็นมูลค่าทางการเงนิ 
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4-12   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 จากภาพที่ 4.1 เป็นตัวอย่างของวิถีการเงินในวงจรชีวิตมนุษย์ท างานประจ า สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
ในวงจรชีวิตคน ประกอบด้วย 2 ช่วงใหญ่ คือ 
(1) ช่วงหารายได้ เร่ิมจากคนโสด มีครอบครัว มีบุตร เตรียมเกษียณ  
(2) ช่วงหลังเกษียณ ใช้รายได้จากช่วงการท างานที่เตรียมไว้  
ในช่วงอายุ 25 – 65 นั้น เป็นช่วงที่ยังสามารถหารายได้ เม่ือเทียบกับระยะเวลา อายุ 25 ปีนั้นมีโอกาสในการ

แสวงหารายได้ยาวนานจนถึง อายุ 65 ปี ในช่วงนี้จึงมีทุนมนุษย์ (Human Capital) สูง คิดรายได้จากค่าจ้างที่สามารถ
ปรับสูงขึ้นได้ในอนาคต แล้วค่อยลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นจนถึงวัยที่ความสามารถในการหารายได้ลดลง ท าให้ทุนมนุษย์
(Human Capital) ลดต่ าลง  

รายได้จากค่าจ้างส่วนหนึ่งจะถูกน ามาเก็บออมหรือลงทุน ก่อให้เกิดทุนการเงิน (Financial Capital) ที่   
ค่อย ๆ สะสมตามระยะเวลาที่ผ่านไป ซึ่งจะมาทดแทนรายได้จากค่าจ้างในอนาคต หลังจากนั้นทุนการเงินก้อนนี้จะ
เป็นรายได้ประจ าที่ไว้ใช้ยามสูงอายุ 

หลังจากการเกษียณอายุแล้ว รายได้ประจ าจะถูกน าไปใช้จ่ายจ าเป็นต่อการด ารงชีพ และอีกส่วนหนึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายผันแปรตามดุลพินิจ (Discretionary) เพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างที่ยังมีอยู่ ค่าใช้จ่ายที่จะค่อย ๆ 
เพิ่มข้ึนในเมื่ออายุสูงขึ้นคือค่ารักษาพยาบาล  

การให้ค าแนะน า ขึ้นกับความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์การท างาน พึงระลึกไว้เสมอว่า ประกันชีวิต
เป็นเครื่องมือด้านการบริหารความเสี่ยงภัยส่วนบุคคล ไม่ใช่เครื่องมือในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนสูงเหมือน
ทรัพย์สินการลงทุนประเภทอ่ืน เช่น หุ้น กองทุนรวม จึงควรดูความสามารถในการช าระเบี้ยประกันชีวิตของผู้มุ่งหวัง
เป็นหลัก เกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้นมีดังนี้ 

(1) ถ้าเป็นคนโสด ไม่มีภาระทางการเงิน เบี้ยประกันภัยต่อปี ไม่ควรเกิน 15–20% ของรายได้ต่อปี 
(2) ถ้าเป็นบุคคลที่มีครอบครัว เบี้ยประกันภัยต่อปี ไม่ควรเกิน 10–15% ของรายได้ต่อปี 

 
ตวัอย่าง นายสมชาย อายุ 30 ปี ก าลังจะแต่งงานใน 2 ปีข้างหน้า ปัจจุบันท างานรับจ้างในบริษัทเอกชน ได้

เงินเดือน 35,000 บาท มีโบนัส 3 เดือน วางแผนเกษียณอายุ 60 ปี มีเงินประกันสังคมจ่ายเดือนละ 750 บาท บริษัท
ท าประกันกลุ่มเป็นสวัสดิการให้พนักงาน โดยมีความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาทต่อปี 
มีภาระหนี้สินในการผ่อนบ้าน 1,500,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

เกษียณอายุ

 
1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ตารางที ่4.3 แบบประเมนิความเส่ียง เพือ่วเิคราะห์ความต้องการของลูกค้า กรณีนายสมชาย 
 

เหตุการณ์ ผลกระทบ
ทางการเงนิ โอกาสในการเกดิ ประกนัภัยทีม่ ี แนะน าจดัการ

ความเส่ียง หมายเหตุ 

ด้านความต้องการส่วนตวั      
กรณีเสียชีวิต สูง ต่ า ประกันสังคม โอน  
กรณีทุพพลภาพ สูง ต่ า ประกันสังคม โอน  
กรณีเจ็บป่วย ต่ า ปานกลาง ประกันสังคม 

ประกันกลุม่ 
โอน  

กรณีรักษาตัวใน รพ. / 
ผ่าตัด 

ปานกลาง ต่ า ประกันสังคม
ประกันกลุม่ 

โอน  

กรณีเจ็บป่วยด้วยโรค
ร้ายแรง (มะเร็ง) 

สูง ต่ า  โอน  

อุบัติเหต ุ ปานกลาง ต่ า ประกันสังคม 
ประกันกลุม่ 

โอน  

เงินทุนคุ้มครองภาระหนี้สิน 
ระยะยาว 

สูง ต่ า  โอน  

เงินทุนเพื่อการเกษียณอาย ุ      
ด้านครอบครัว      
เงินทุนภาระค่าใช้จ่ายใน 
ครอบครัว 

สูง ต่ า ประกันกลุม่ โอน  

เงินทุนภาระค่าใช้จ่าย
รักษาพยาบาล 

     

ทุนการศึกษาของบุตร      
เงินทุนภาระค่าใช้จ่าย 
ครั้งสุดท้าย 

ต่ า ต่ า ประกันสังคม 
ประกันกลุม่ 

โอน  

 
การวิเคราะห์ความต้องการนั้น จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการอ้างอิง เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพอย่าง

ชัดเจน การวิเคราะห์นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของตัวแทนประกันชีวิตนั้น พึงจ าไว้ว่า การวิเคราะห์ความต้องการนั้นมี
แนวโน้มคล้ายกัน แต่ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันทุกประการ ขึ้นอยู่กับมุมมอง วิธีคิด ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สะสมเอาไว้
ทั้งของลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิต  

เห็นได้ว่าจากข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ครั้งแรกยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเมื่อมีการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลใน
คร้ังต่อมา พบว่านายสมชาย อายุ 30 ปี อยู่ในวัยที่ยังแข็งแรง มีเป้าหมายจะแต่งงานใน 2 ปีข้างหน้า ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
เงินเป็นค่าสินสอด ค่าจัดงานแต่งงานจ านวนหนึ่ง มีภาระผ่อนบ้าน 1,500,000 บาท ตั้งใจเกษียณตอนอายุ 60 ปี ซึ่งจะ
เหลือเวลาท างานและหารายได้ 30 ปี จากปัจจุบัน 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที ่4.3 แบบประเมนิความเส่ียง เพือ่วเิคราะห์ความต้องการของลูกค้า กรณีนายสมชาย 
 

เหตุการณ์ ผลกระทบ
ทางการเงนิ โอกาสในการเกดิ ประกนัภัยทีม่ ี แนะน าจดัการ

ความเส่ียง หมายเหต ุ

ด้านความต้องการส่วนตวั      
กรณีเสียชีวิต สูง ต่ า ประกันสังคม โอน  
กรณีทุพพลภาพ สูง ต่ า ประกันสังคม โอน  
กรณีเจ็บป่วย ต่ า ปานกลาง ประกันสังคม 

ประกันกลุม่ 
โอน  

กรณีรักษาตัวใน รพ. / 
ผ่าตัด 

ปานกลาง ต่ า ประกันสังคม
ประกันกลุม่ 

โอน  

กรณีเจ็บป่วยด้วยโรค
ร้ายแรง (มะเร็ง) 

สูง ต่ า  โอน  

อุบัติเหต ุ ปานกลาง ต่ า ประกันสังคม 
ประกันกลุม่ 

โอน  

เงินทุนคุ้มครองภาระหนี้สิน 
ระยะยาว 

สูง ต่ า  โอน  

เงินทุนเพื่อการเกษียณอาย ุ      
ด้านครอบครัว      
เงินทุนภาระค่าใช้จ่ายใน 
ครอบครัว 

สูง ต่ า ประกันกลุม่ โอน  

เงินทุนภาระค่าใช้จ่าย
รักษาพยาบาล 

     

ทุนการศึกษาของบุตร      
เงินทุนภาระค่าใช้จ่าย 
ครั้งสุดท้าย 

ต่ า ต่ า ประกันสังคม 
ประกันกลุม่ 

โอน  

 
การวิเคราะห์ความต้องการนั้น จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการอ้างอิง เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพอย่าง

ชัดเจน การวิเคราะห์นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของตัวแทนประกันชีวิตนั้น พึงจ าไว้ว่า การวิเคราะห์ความต้องการนั้นมี
แนวโน้มคล้ายกัน แต่ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันทุกประการ ขึ้นอยู่กับมุมมอง วิธีคิด ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สะสมเอาไว้
ทั้งของลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิต  

เห็นได้ว่าจากข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ครั้งแรกยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเมื่อมีการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลใน
คร้ังต่อมา พบว่านายสมชาย อายุ 30 ปี อยู่ในวัยที่ยังแข็งแรง มีเป้าหมายจะแต่งงานใน 2 ปีข้างหน้า ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
เงินเป็นค่าสินสอด ค่าจัดงานแต่งงานจ านวนหนึ่ง มีภาระผ่อนบ้าน 1,500,000 บาท ตั้งใจเกษียณตอนอายุ 60 ปี ซึ่งจะ
เหลือเวลาท างานและหารายได้ 30 ปี จากปัจจุบัน 
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4-14   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

  รายได้ต่อปี  (35,000 x 12) + (35,000 x 3) = 525,000 บาท 
  รายจ่ายประกันสังคมปีละ 750 x 12    =    9,000 บาท 
 ข้อมูลที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องหาเพิ่ม 

1. งบประมาณในการแต่งงาน ต้องใช้เงินเท่าไร จะเก็บเงินด้วยวิธีการไหน อย่างไร 
2. จ านวนเงินที่ต้องผ่อนบ้าน จ านวนเท่าไร 
3. น าเสนอข้อมูลจากแบบประเมินความเสี่ยงที่ท าไว้ โดยการสอบถามนายสมชายจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่

อาจจะเกิดขึ้น ทั้งด้านความต้องการส่วนตัว และด้านครอบครัว โดยจัดล าดับความส าคัญกับเหตุการณ์ 
4. ประมาณความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย ซึ่งในขั้นตอนนี้ยังมีวิธีการท ารายละเอียดอีกหลาย

ประการตามวิธีการของการวางแผนการเงิน แต่ในที่นี้เพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงาน จะใช้หลักการที่ว่า ความสามารถ
ในการช าระเบี้ยประกันภัยที่ เหมาะสมไม่ควรเกิน 10% ของรายได้ต่อปี โดยน ารายได้ไม่หักภาระต่าง  ๆ เช่น 
ประกันสังคม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอ่ืน ๆ มาค านวณ 

5. ในกรณีนี้ นายสมชายไม่ควรช าระเบี้ยประกันภัยเกิน 52 ,500 ต่อปี หากนายสมชายให้ความส าคัญกับ
ภาระหนี้สินของการผ่อนบ้าน 1,500,000 บาท ตัวแทนประกันชีวิตต้องแนะน าแบบประกันชีวิตที่เหมาะสม เช่น 
  (1) แบบชั่วระยะเวลา โดยดูระยะเวลาความคุ้มครองที่เหมาะสม 
  (2) แบบตลอดชีพ ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัย 20 ปี หรือระยะเวลาอ่ืน  ๆ ที่เหมาะสมกับนาย
สมชายเมื่อได้คัดเลือกแบบประกันที่เหมาะสมแล้ว ควรท าการเปรียบเทียบของแบบประกันที่เลือกให้นายสมชาย 
  (3) แบบประกันชั่วระยะเวลา เบี้ยประกันภัยต่ า ความคุ้มครองสูง ไม่มีมูลค่าเงินสด ไม่ถือเป็นการออม 
  (4) แบบตลอดชีพ เบี้ยสูงกว่าแบบชั่วระยะเวลา ความคุ้มครองสูง (เมื่อเทียบทุนประกันเท่ากัน) มีมูลค่า
เงินสดในอนาคต ถือเป็นการออมและการคุ้มครองไปในตัว ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 90 ปีหรืออ่ืนใด แล้วแต่แบบของ
บริษัทประกันชีวิตที่ตนสังกัดอยู่ 
 
แบบประกนั จ านวน

เงนิเอา
ประกนั
ชีวติ 

เบีย้ประกนั
ชีวติต่อปี 

ระยะเวลา
คุ้มครอง 

ระยะเวลา
ช าระเบีย้ 

รวมเบีย้
ประกนั
ตลอด
สัญญา 

มูลค่าเวนคนื 
เงนิสด 

ผลประโยชน์
ทางภาษ ี

ช่ัวระยะเวลา 
คุ้มครอง  
15 ปี 

1,500,000 9,383 15 ปี 15 ปี 140,745 ไม่มมีูลค่า น าไปลดหย่อน 
ภาษีได ้

ตลอดชีพ 
(ช าระเบี้ย 20 
ปี) 

1,500,000 30,090 ถึงอายุ  
90 ปี 

20 ปี 601,800 สิ้นปีกรมธรรม์ 
ที ่20 เท่ากับ 
604,500 บาท 

น าไปลดหย่อน
ภาษีได ้
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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ความแตกต่างของเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกันจะขึ้นกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันตามสัญญาประกันชีวิต 
การเปรียบเทียบจะต้องเปรียบเทียบให้ตรงกันในแต่ละประเด็นเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด ส่วนการตัดสินใจท า
ประกันภัยนั้นขึ้นกับการตัดสินใจของนายสมชาย หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตคือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครอบคลุม และ
แนะน าในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับนายสมชายมากที่สุด ไม่เร่งรัดการตัดสินใจซื้อ 

6. บางกรณี นายสมชายอาจไม่ได้ให้ความส าคัญของการผ่อนช าระค่าบ้าน เพราะคิดว่าตนเองมีความสามารถ
ในการหารายได้และไม่กลัวความเสี่ยงจากการเสียชีวิต ในขั้นตอนนี้ตัวแทนประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าความเสี่ยงที่
ซ่อนเร้นอยู่ หากนายสมชายยังไม่มีความต้องการในประเด็นนี้ ตัวแทนประกันชีวิตก็ไม่ควรฝืนความต้องการของนาย
สมชาย ควรตอบสนองความต้องการของนายสมชายเป็นหลัก 

7. หากนายสมชาย ต้องการเก็บเงินเพื่อการแต่งงานใน 2 ปีข้างหน้า และให้ความส าคัญเป็นล าดับที่ 1 ใน
กรณีเช่นนี้สินค้าประกันชีวิตไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ เพราะประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว จึงต้องไปดู
ความต้องการในล าดับอ่ืนต่อไป หรือแนะน าการเก็บออมเพื่อลงทุนแบบอ่ืนที่ตอบเป้าหมายนายสมชายได้ 

8. หากสิ่งที่นายสมชายต้องการคือแต่งงานใน 2 ปีข้างหน้า ควรให้ข้อคิดถึงแต่ภาระการเลี้ยงดูบิดา-มารดาที่
เลี้ยงดูตนมา หากแต่งงานไป ท่านจะล าบาก การท าประกันชีวิตแล้วยกผลประโยชน์ให้บิดา-มารดาจึงน่าจะเป็นโอกาส
อันดีในการตอบแทนบุญคุณบิดา-มารดา หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน แต่ถ้าหากไม่เกิดเหตุการณ์อะไร ก็ยังสามารถ
เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์เป็นคู่สมรสได้ในอนาคต ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ของชีวิตในขณะนั้น จึงควรท าประกันชีวิตจ านวน
หนึ่ง โดยดูความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยในปัจจุบันว่าจะไม่เป็นการตัดโอกาสการท าประกันชีวิตในอนาคต
ด้วย เพราะต้องตระหนักว่า รายได้ของลูกค้าจ ากัด ควรให้ค าแนะน าที่เหมาะสม ให้เงินของลูกค้าเกิดผลประโยชน์ที่
เหมาะสมโดยไม่หวังผลประโยชน์เฉพาะหน้า 

9. การแนะน าสัญญาเพิ่มเติม เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมต่อความเสี่ยงที่จะพึงมี สามารถแนะน าให้
เหมาะสมกับความสามารถทางการเงินของนายสมชาย โดยพิจารณาผลประโยชน์ที่นายสมชายได้เป็นหลัก 
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด
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ความแตกต่างของเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกันจะขึ้นกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันตามสัญญาประกันชีวิต 
การเปรียบเทียบจะต้องเปรียบเทียบให้ตรงกันในแต่ละประเด็นเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด ส่วนการตัดสินใจท า
ประกันภัยนั้นขึ้นกับการตัดสินใจของนายสมชาย หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตคือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครอบคลุม และ
แนะน าในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับนายสมชายมากที่สุด ไม่เร่งรัดการตัดสินใจซื้อ 

6. บางกรณี นายสมชายอาจไม่ได้ให้ความส าคัญของการผ่อนช าระค่าบ้าน เพราะคิดว่าตนเองมีความสามารถ
ในการหารายได้และไม่กลัวความเสี่ยงจากการเสียชีวิต ในขั้นตอนนี้ตัวแทนประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าความเสี่ยงที่
ซ่อนเร้นอยู่ หากนายสมชายยังไม่มีความต้องการในประเด็นนี้ ตัวแทนประกันชีวิตก็ไม่ควรฝืนความต้องการของนาย
สมชาย ควรตอบสนองความต้องการของนายสมชายเป็นหลัก 

7. หากนายสมชาย ต้องการเก็บเงินเพื่อการแต่งงานใน 2 ปีข้างหน้า และให้ความส าคัญเป็นล าดับที่ 1 ใน
กรณีเช่นนี้สินค้าประกันชีวิตไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ เพราะประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว จึงต้องไปดู
ความต้องการในล าดับอ่ืนต่อไป หรือแนะน าการเก็บออมเพื่อลงทุนแบบอ่ืนที่ตอบเป้าหมายนายสมชายได้ 

8. หากสิ่งที่นายสมชายต้องการคือแต่งงานใน 2 ปีข้างหน้า ควรให้ข้อคิดถึงแต่ภาระการเลี้ยงดูบิดา-มารดาที่
เลี้ยงดูตนมา หากแต่งงานไป ท่านจะล าบาก การท าประกันชีวิตแล้วยกผลประโยชน์ให้บิดา-มารดาจึงน่าจะเป็นโอกาส
อันดีในการตอบแทนบุญคุณบิดา-มารดา หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน แต่ถ้าหากไม่เกิดเหตุการณ์อะไร ก็ยังสามารถ
เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์เป็นคู่สมรสได้ในอนาคต ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ของชีวิตในขณะนั้น จึงควรท าประกันชีวิตจ านวน
หนึ่ง โดยดูความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยในปัจจุบันว่าจะไม่เป็นการตัดโอกาสการท าประกันชีวิตในอนาคต
ด้วย เพราะต้องตระหนักว่า รายได้ของลูกค้าจ ากัด ควรให้ค าแนะน าที่เหมาะสม ให้เงินของลูกค้าเกิดผลประโยชน์ที่
เหมาะสมโดยไม่หวังผลประโยชน์เฉพาะหน้า 

9. การแนะน าสัญญาเพิ่มเติม เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมต่อความเสี่ยงที่จะพึงมี สามารถแนะน าให้
เหมาะสมกับความสามารถทางการเงินของนายสมชาย โดยพิจารณาผลประโยชน์ที่นายสมชายได้เป็นหลัก 
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เร่ืองที ่4.3  
การให้ค าแนะน ากรมธรรม์ประกนัชีวติทีเ่หมาะสม 
กบัความต้องการของลูกค้า 
   
 
 หลังจากที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าแล้ว หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตคือ  การให้
ค าแนะน าที่เหมาะสมกับลูกค้าว่า ความเสี่ยงภัยแบบใดควรใช้ประกันชีวิตแบบใดในการแก้ไขปัญหา โดยชี้แจงเหตุผล
ให้ชัดเจน การให้ค าแนะน ากรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแยกพิจารณาเป็นสองด้าน คือ 
1) ด้านจ านวนเงินเอาประกันชีวิต และ 2) ด้านการเกษียณอายุ ดังนี้ 
  
1. ด้านจ านวนเงนิเอาประกนัชีวติ 

ตลาดประกันชีวิตประเทศไทย การก าหนดจ านวนเงินเอาประกันชีวิตส่วนใหญ่จะมาจากตัวแทนประกันชีวิต
เป็นผู้ท าการเสนอขายเป็นหลัก และถูกต่อรองโดยลูกค้า เป็นการขายแบบส าเร็จรูป ลูกค้าเพียงพิจารณาว่ามีเงิน
พอที่จะสามารถช าระเบี้ยประกันภัยได้หรือไม่ในตอนที่ถูกเสนอขาย หากเพียงพอก็ตัดสินใจซื้อ โดยมิได้พิจารณาว่า
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตนั้นจะเหมาะสมหรือไม่ เพราะไม่มีความรู้ทางด้านประกันชีวิตมากพอ และจ านวนเงินเอา
ประกันชีวิตที่ท านั้นสามารถตอบสนองความจ าเป็นทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจริงหรือไม่ เบี้ยประกันภัยที่ท า
ในปีแรกเหมาะสมหรือไม่ มีความสามารถทางการเงินในการช าระเบี้ยประกันภัยปีต่อ ๆ ไปหรือไม่ ลูกค้าจ านวนหนึ่ง
ซื้อประกันภัยเพราะอยากช่วยตัวแทนประกันชีวิต ถ้ามองในด้านดี มีประกันภัยดีกว่าไม่มี แต่ถ้ามองในเชิงคุณค่าความ
เป็นมืออาชีพ อาจต้องปรับวิธีการค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิต เพื่อช่วยกันพัฒนาตลาดประกันชีวิตให้เติบโตและ
เข้าสู่มาตรฐานสากล จึงควรแนะน าวิธีการค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิตอย่างมีหลักเกณฑ์ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้ 
 วิธีที่ 1 กฎ 10 เท่าของรายได้ต่อปี เพื่อให้ครอบครัวที่มีภาวะการปรับตัว คุ้มครองรายได้ หรือทุนมนุษย์              
เชิงการหารายได้ในระยะยาว เป็นการคิดแบบง่าย ผู้มุ่งหวังจะได้ท าเบี้ยประกันต่ าสุด ในอัตราอายุปัจจุบัน โดยไม่ต้อง
กังวลปัญหาสุขภาพและอัตราเบี้ยประกันในอนาคต 
 วิธีที่ 2 กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี เพื่อให้ครอบครัวที่มีภาวะการปรับตัว คุ้มครองรายได้ เพื่อให้คนที่อยู่
สามารถปรับตัว สร้างอาชีพได้อย่างไม่กังวล 
 วธีิที่ 3 กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี รวมภาระทางการเงินต่าง ๆ 
 วธีิที่ 4 ใช้ความสามารถในการเก็บออม ที่ 10% ของรายได้ต่อปี 
 วธีิที่ 5 ทุนประกันชีวิตแบบชดเชยด้วยอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแบบง่าย ๆ 
 วธีิที่ 6 ให้ทรัพย์สินสร้างรายได้ (Capital Retention Approach) 
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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 จากตัวอย่าง การค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิต : กรณีนายสมชาย 
 วธีิที่ 1 กฎ 10 เท่าของรายได้ต่อปี 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิต  = 10 x รายได้รวม 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิตนายสมชาย = 10 x [(35,000 x 12) + (35,000 x 3)] 
         = 10 x (420,000 + 105,000)  
         = 10 x 525,000 
         = 5,250,000 บาท 
 
 วธีิที่ 2 กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิต  = 5 x รายได้รวม 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิตนายสมชาย = 5 x [(35,000 x 12) + (35,000 x 3)] 
         = 5 x [420,000 + 105,000] 
         = 5 x 525,000 
         = 2,625,000 บาท 
 
 วธีิที่ 3 กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี รวมภาระทางการเงินต่าง ๆ 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิต  = (5 x รายได้รวม) + ค่าผ่อนบ้าน + หนี้สิน + อื่น ๆ  
               – จ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่มี 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิตนายสมชาย = (5 x 525,000) + 1,500,000 – 100,000  

– 40,000   
= 3,985,000 บาท 

 
หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ได้ค่าท าศพ 40,000 บาท และเงินสงเคราะห์กรณีตายอีกจ านวนหนึ่ง  
   ประกันภัยกลุ่มคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท 
 
 วธีิที่ 4 ใช้ความสามารถในการเกบ็ออม ที่ 10% ของรายได้ต่อปี เป็นตัวก าหนดเบี้ยประกันภัย เพื่อหาจ านวน
เงินเอาประกันชีวิต ป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดส่งเบี้ยประกันในปีต่อ ๆ ไป 

จากตัวอย่างที่ 4.1 นายสมชาย อายุ 30 ปี มีสวัสดิการประกันชีวิตแบบกลุ่มของบริษัท จ านวน 100,000 
บาท มีรายได้จากเงินเดือน ต่อปี 420,000 บาท เมื่อรวมโบนัส 3 เดือน จะมีรายได้รวม 525,000 บาท หากใช้หลัก
ความสามารถในการเก็บออม 10% ของรายได้ จะได้เบี้ยประกันภัย 525,000 x 10% = 52,500 บาท ที่นายสมชายมี
ความสามารถส่งเบี้ยประกันภัยได้ น าตัวเลขดังกล่าวไปค านวณหาจ านวนเงินเอาประกันชีวิต สมมติให้ท าประกันชีวิต
แบบตลอดชีพ ช าระเบี้ยประกันภัย 20 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี สมชายอายุ 30 ปี มีอัตราเบี้ยประกัน 21.00 บาทต่อ
จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สามารถค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิตได้ดังนี้ 
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แบบกลุ่มของบริษัทจ�านวน 100,000 บาท

มีร าย ได ้ จ าก เ ง ิ น เด ื อน
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 จากตัวอย่าง การค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิต : กรณีนายสมชาย 
 วธีิที่ 1 กฎ 10 เท่าของรายได้ต่อปี 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิต  = 10 x รายได้รวม 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิตนายสมชาย = 10 x [(35,000 x 12) + (35,000 x 3)] 
         = 10 x (420,000 + 105,000)  
         = 10 x 525,000 
         = 5,250,000 บาท 
 
 วธีิที่ 2 กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิต  = 5 x รายได้รวม 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิตนายสมชาย = 5 x [(35,000 x 12) + (35,000 x 3)] 
         = 5 x [420,000 + 105,000] 
         = 5 x 525,000 
         = 2,625,000 บาท 
 
 วธีิที่ 3 กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี รวมภาระทางการเงินต่าง ๆ 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิต  = (5 x รายได้รวม) + ค่าผ่อนบ้าน + หนี้สิน + อื่น ๆ  
               – จ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่มี 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิตนายสมชาย = (5 x 525,000) + 1,500,000 – 100,000  

– 40,000   
= 3,985,000 บาท 

 
หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ได้ค่าท าศพ 40,000 บาท และเงินสงเคราะห์กรณีตายอีกจ านวนหนึ่ง  
   ประกันภัยกลุ่มคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท 
 
 วธีิที่ 4 ใช้ความสามารถในการเกบ็ออม ที่ 10% ของรายได้ต่อปี เป็นตัวก าหนดเบี้ยประกันภัย เพื่อหาจ านวน
เงินเอาประกันชีวิต ป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดส่งเบี้ยประกันในปีต่อ ๆ ไป 

จากตัวอย่างที่ 4.1 นายสมชาย อายุ 30 ปี มีสวัสดิการประกันชีวิตแบบกลุ่มของบริษัท จ านวน 100,000 
บาท มีรายได้จากเงินเดือน ต่อปี 420,000 บาท เมื่อรวมโบนัส 3 เดือน จะมีรายได้รวม 525,000 บาท หากใช้หลัก
ความสามารถในการเก็บออม 10% ของรายได้ จะได้เบี้ยประกันภัย 525,000 x 10% = 52,500 บาท ที่นายสมชายมี
ความสามารถส่งเบี้ยประกันภัยได้ น าตัวเลขดังกล่าวไปค านวณหาจ านวนเงินเอาประกันชีวิต สมมติให้ท าประกันชีวิต
แบบตลอดชีพ ช าระเบี้ยประกันภัย 20 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี สมชายอายุ 30 ปี มีอัตราเบี้ยประกัน 21.00 บาทต่อ
จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สามารถค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิตได้ดังนี้ 
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           × 1,000  =  2,500,000  บาท 
 
 ดังนั้นนายสมชายควรมีจ านวนเงินเอาประกันชีวิต 2,500,000 บาท หากนายสมชายต้องการมีความคุ้มครอง
เพิ่มขึ้นจากความเสี่ยงในกรณีอื่น เช่นการคุ้มครองอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล จ าเป็นต้องลดทุนประกันภัยลง เพื่อให้
มีเงินเหลือไปซื้ออนุสัญญาอ่ืน ๆ ได้ 
 
 วธีิที่ 5 ทุนประกนัแบบชดเชยด้วยอตัราเงนิเฟ้อที่คาดว่าจะเกดิขึน้แบบง่าย ๆ 

สมมติว่า ในอนาคต20 ปีข้างหน้า นายสมชายต้องการจ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่มีมูลค่า 1,000,000 บาท 
เทียบเท่าเงินในปัจจุบัน โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในอนาคตเป็น 3%  
 จ านวนเงินเอาประกันชีวิตแบบชดเชยด้วยอัตราเงินเฟ้อ  

= จ านวนเงินเอาประกันชีวิต x (1 + อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย)จ านวนปีในอนาคต 
 = 1,000,000 x (1 + 3%)20  

= 1,000,000 x 1.80  
= 1,800,000 บาท 

 
 วธีิที่ 6 ให้ทรัพย์สินสร้างรายได้ (Capital Retention Approach) 

แนวคิดคือ จะไม่น าทรัพย์สินที่มีอยู่มาใช้จ่าย หากเกิดอะไรข้ึนกับผู้เอาประกันชีวิตให้น าเงินผลประโยชน์จาก
ประกันชีวิตไปลงทุน เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้อยู่ในอุปการะ 
 
 ทรัพย์สินที่ต้องการ =  รายได้ที่ต้องการต่อปี   + 
 
  
 จากตัวอย่าง หากนายสมชายต้องการสร้างรายได้ให้แก่ผู้อยู่ในอุปการะจ านวน 200,000 บาท ต่อปี โดยมี
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนเท่ากับ ร้อยละ 11 ต่อปี และคาดว่ามีอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3 ต่อปี 
 

ทรัพย์สินที่ต้องการ  = 200,000 + 
 

    = 200,000 +   
 
     = 200,000 + 2,500,000 
     = 2,700,000 บาท 

                    รายได้ที่ต้องการต่อปี 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ – อัตราเงินเฟ้อ 

 200,000 
0.11-0.03 
 200,000 
   0.08 

 52,500 
  21.00 
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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 นายสมชายต้องมีจ านวนเงินเอาประกันชีวิต 2,700,000 บาท เพื่อสร้างเป็นทรัพย์สินให้กับผู้อยู่ในอุปการะ 
หากนายสมชายจากไป ผู้อยู่ในอุปการะจะน าเงินจ านวนเงินเอาประกันชีวิตมาเป็นทรัพย์สิน แล้วน าไปลงทุนที่อัตรา
ผลตอบแทนคาดหวัง 11% โดยคาดว่าจะมีอัตราเงินเฟ้อ 3% ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้ปีละ 200,000 บาท แก่ผู้อยู่
ในอุปการะตลอดไป 
 
2. ด้านการเกษยีณอายุ 

การให้ค าแนะน าด้านการเกษียณอายุ ต้องอาศัยความรู้ทางการเงินอ่ืน ๆ เข้ามาประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการ
ลงทุนใน หุ้น กองทุนรวม ที่ดิน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์จากประกันสังคม ที่ลูกค้าจะได้รับในอนาคต หรือ
หากเป็นข้าราชการ ต้องน าเงินบ านาญที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตมาชี้แจงแก่ลูกค้า เพื่อหาวิธีการที่จ ะสามารถมีเงิน
เพียงพอยามเกษียณ เพราะปัจจุบันการมีอายุยืนก็เป็นความเสี่ยงที่ส าคัญของมนุษย์ ประกันชีวิตแบบบ านาญเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งของแผนเกษียณอายุของลูกค้า ไม่ใช่ทุกอย่างของแผนการเกษียณอายุ 

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit Link Life Insurance) เบี้ยประกันภัยที่บริษัท
ประกันชีวิตเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นค่าเบี้ยประกันชีวิต ส าหรับการ
ให้ความคุ้มครองต่อการมรณะและเงื่อนไขการจ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และส่วนที่ 2 เป็นส่วนเงินลงทุนที่จะน าไป
ลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และข้อจ ากัดการลงทุนของผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทที่รับจัดการเงิน
ดังกล่าวจะออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เงินลงทุนส่วนนี้จึงไม่รับประกันผลตอบแทน  

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) เป็นกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดยจะมีการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งขึ้นอยู่
กับผลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต แต่ไม่ต่ ากว่าผลตอบแทนขั้นต่ าที่ได้รับรองไว้  

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัว
รันซ์ ถือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการแนะน าลูกค้า เพื่อเตรียมตัว เตรียมเงินให้เพียงพอในการเกษียณอายุ ต้องให้
ค าแนะน าด้วยความสุจริต เป็นธรรม รวมทั้งใช้ความระมัดระวังเอาใจใส่ในการให้ค าแนะน า โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัยเป็นส าคัญ มีหลักวิชาอันเป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมและมีเอกสาร
หลักฐานที่สามารถน ามาใช้อ้างอิงได้ พร้อมทั้งอธิบายให้ทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง เปิดเผยข้อเท็จจริง
ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ เอาประกันภัยหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน ค่าธรรมเนียม  
ต่าง ๆ ไม่สนับสนุนให้ผู้เอาประกันภัยซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน บ่อยครั้งหรือเกินกว่าสมควร  เพื่อหวังจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากการให้บริการ ผ่านการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 
 
 
 
 

 เมื่อปี 1920 จอห์น ดี ร็อคกี้เฟลเลอร์ มหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ถูกผู้สื่อขาวถามว่า   
“คุณรวยขนาดนี้ ต้องมีอีกเท่าไหร่ถึงพอ” ค าตอบที่เรียบง่ายจากปากของมหาเศรษฐีระดับ
โลก “Just a little bit more” (ขออีกนิด ก็พอแล้ว) ความพอในเร่ืองนี้ อาจจะขึ้นอยู่กับ
ความรู้สึกมากกว่าการค านวณเป็นตัวเลขก็ได้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า   4-3 
 

เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด
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 นายสมชายต้องมีจ านวนเงินเอาประกันชีวิต 2,700,000 บาท เพื่อสร้างเป็นทรัพย์สินให้กับผู้อยู่ในอุปการะ 
หากนายสมชายจากไป ผู้อยู่ในอุปการะจะน าเงินจ านวนเงินเอาประกันชีวิตมาเป็นทรัพย์สิน แล้วน าไปลงทุนที่อัตรา
ผลตอบแทนคาดหวัง 11% โดยคาดว่าจะมีอัตราเงินเฟ้อ 3% ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้ปีละ 200,000 บาท แก่ผู้อยู่
ในอุปการะตลอดไป 
 
2. ด้านการเกษยีณอายุ 

การให้ค าแนะน าด้านการเกษียณอายุ ต้องอาศัยความรู้ทางการเงินอ่ืน ๆ เข้ามาประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการ
ลงทุนใน หุ้น กองทุนรวม ที่ดิน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์จากประกันสังคม ที่ลูกค้าจะได้รับในอนาคต หรือ
หากเป็นข้าราชการ ต้องน าเงินบ านาญที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตมาชี้แจงแก่ลูกค้า เพื่อหาวิธีการที่จ ะสามารถมีเงิน
เพียงพอยามเกษียณ เพราะปัจจุบันการมีอายุยืนก็เป็นความเสี่ยงที่ส าคัญของมนุษย์ ประกันชีวิตแบบบ านาญเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งของแผนเกษียณอายุของลูกค้า ไม่ใช่ทุกอย่างของแผนการเกษียณอายุ 

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit Link Life Insurance) เบี้ยประกันภัยที่บริษัท
ประกันชีวิตเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นค่าเบี้ยประกันชีวิต ส าหรับการ
ให้ความคุ้มครองต่อการมรณะและเงื่อนไขการจ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และส่วนที่ 2 เป็นส่วนเงินลงทุนที่จะน าไป
ลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และข้อจ ากัดการลงทุนของผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทที่รับจัดการเงิน
ดังกล่าวจะออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เงินลงทุนส่วนนี้จึงไม่รับประกันผลตอบแทน  

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) เป็นกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดยจะมีการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งขึ้นอยู่
กับผลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต แต่ไม่ต่ ากว่าผลตอบแทนขั้นต่ าที่ได้รับรองไว้  

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัว
รันซ์ ถือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการแนะน าลูกค้า เพื่อเตรียมตัว เตรียมเงินให้เพียงพอในการเกษียณอายุ ต้องให้
ค าแนะน าด้วยความสุจริต เป็นธรรม รวมทั้งใช้ความระมัดระวังเอาใจใส่ในการให้ค าแนะน า โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัยเป็นส าคัญ มีหลักวิชาอันเป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมและมีเอกสาร
หลักฐานที่สามารถน ามาใช้อ้างอิงได้ พร้อมทั้งอธิบายให้ทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง เปิดเผยข้อเท็จจริง
ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ เอาประกันภัยหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน ค่าธรรมเนียม  
ต่าง ๆ ไม่สนับสนุนให้ผู้เอาประกันภัยซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน บ่อยครั้งหรือเกินกว่าสมควร  เพื่อหวังจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากการให้บริการ ผ่านการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 
 
 
 
 

 เมื่อปี 1920 จอห์น ดี ร็อคกี้เฟลเลอร์ มหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ถูกผู้สื่อขาวถามว่า   
“คุณรวยขนาดนี้ ต้องมีอีกเท่าไหร่ถึงพอ” ค าตอบที่เรียบง่ายจากปากของมหาเศรษฐีระดับ
โลก “Just a little bit more” (ขออีกนิด ก็พอแล้ว) ความพอในเร่ืองนี้ อาจจะขึ้นอยู่กับ
ความรู้สึกมากกว่าการค านวณเป็นตัวเลขก็ได ้
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4-20   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 แต่ในทางการเงิน ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถประเมินออกมาเป็นตัวเลข เพื่ออธิบายให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจถึง
ความจ าเป็นและการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสายเกินไป 
 การให้ค าแนะน าด้านการเกษียณอายุ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 

1) ก าหนดเป้าหมายและอายุที่ต้องการเกษียณ 
2) ค านวณเงินที่ต้องใช้ในวัยเกษียณ 
3) ค านวณเงินออมที่มีจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวัยเกษียณ 
4) ค านวณเงินที่ต้องการเพิ่มเพื่อวัยเกษียณ 
5) ก าหนดแนวทางการออม การลงทุน 
6) ทบทวนและปรับปรุงแผนการเกษียณอย่างสม่ าเสมอ  
 ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุนั้น จะเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย เช่น ประกัน

ชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ กองทุนรวม หุ้นสามัญ ตราสารหนี้ 
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพราะผลิตภัณฑ์การลงทุนแต่ละอย่างท าหน้าที่แตกต่างกัน มีวัตถุประสงค์ต่างกัน ความเสี่ยง
ต่างกัน เพื่อสร้างผลก าไรให้มากพอจนท าให้แผนเกษียณอายุเป็นจริงขึ้นมาได้  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การวางแผนเกษียณอายุเป็นเร่ืองที่มีขั้นตอนหลายประการ และต้องมีการทบทวนแผนการ
ที่วางนั้นไว้ตามระยะเวลาที่ก าหนด เพราะเวลาเป็นปัจจัยส าคัญ ยิ่งมีระยะเวลายาวนาน ความเสี่ยงจากการลงทุนยิ่งมี
แนวโน้มลดลง อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน ย่อมงอกงามไปตามระยะเวลาที่ผ่านไป  

 
ตารางที ่4.4 จ านวนเงนิทีต้่องใช้หลงัเกษียณ 

 
ค่าใช้จ่ายต่อเดอืน 

(บาท) 
จ านวนปีทีค่าดว่าจะมชีีวติอยู่หลงัเกษียณ (ปี) 

10 15 20 25 
  10,000   1,383,921   2,254,053   3,264,812   4,438,928 
  20,000   2,767,841   4,508,105   6,529,625   8,877,856 
  30,000   4,151,762   6,762,158   9,794,437 13,316,784 
  40,000   5,535,683   9,016,210 13,059,250 17,755,712 
  50,000   6,919,603 11,270,263 16,324,062 22,194,640 
  60,000   8,303,524 13,524,315 19,588,875 26,633,568 
  70,000   9,687,445 15,778,368 22,853,687 31,072,496 
  80,000 11,071,365 18,032,421 26,118,499 35,511,424 
  90,000 12,455,286 20,286,473 29,383,312 39,950,352 
100,000 13,839,207 22,540,526 32,648,124 44,389,280 

หมายเหตุ: จ านวนเงินท่ีค านวณได้ มีการปรับค่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ 3% ต่อปี 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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                 รายได้ที่ต้องการต่อปี 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ – อัตราเงินเฟ้อ 

 360,000 
   0.07 

เพื่อให้ง่ายต่อการแนะน า ตัวแทนประกันชีวิตสามารถใช้ตารางจ านวนเงินท่ีต้องใช้หลังเกษียณเป็นกรอบใน
การให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่ผู้มุ่งหวังได้ ดังนี้ 
 1. สอบถามผู้มุ่งหวังถึงเป้าหมาย และอายุที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ  
 2. สอบถามจ านวนเงินที่ต้องใช้ในวัยเกษียณต่อเดือน 
 3. ค้นหาแบบประกันชีวิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบบ านาญ หรือ
ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
 4. เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย ความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทนุ และประเมินความสามารถใน
การช าระเบี้ยประกันภัยต่อปีของผู้มุ่งหวังเพื่อให้ค าแนะน าที่เหมาะสม 
 5. ตอบข้อซักถามเมื่อผู้มุ่งหวังมีข้อสงสัยโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มุ่งหวังเป็นส าคัญ 
 จากขั้นตอนข้างต้นเป็นเพียงการแนะน าอย่างง่าย แต่สามารถท าให้ผู้มุ่งหวังเห็นภาพความต้องการทางการ
เงิน และความจ าเป็นในอนาคต ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความจ าเป็นที่เกิดขึ้นจริง จึงต้องมีการทบทวนและเสนอ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ่ืน ๆ หรือแนะน าช่องทางให้กับผู้มุ่งหวังได้รับทราบ เพื่อท าให้แผนการเกษียณอายุมีความ
สมบูรณ์และตรงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงที่เกิดขึ้น เป็นการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและมุ่งหวังผลประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นหลัก ท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น และใช้บริการในระยะยาว  
 จากตัวอย่าง หากนายสมชายคาดว่าตนเองจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณอีก 20 ปี โดยจะเสียชีวิตเมื่ออายุประมาณ 
80 ปี หากหลังอายุ 60 ปี นายสมชายอยากมีรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือน 30,000 บาท จากตารางที่ 4.4 ในทาง
ทฤษฎี นายสมชายควรมีทรัพย์สิน 9,794,437 บาท เตรียมไว้ใช้ชีวิตยามหลังเกษียณโดยไม่จ าเป็นต้องหารายได้ และ
เมื่อนายสมชายเสียชีวิต ขณะที่มีอายุ 80 ปี เงินที่นายสมชายเก็บสะสมไว้ก็จะหมดลง ไม่มีมรดกส่งทอดไปยังทายาท  
 ถ้าเราใช้สมมติฐานให้ทรัพย์สินสร้างรายได้ (Capital Retention Approach) 

  
 ทรัพย์สินที่ต้องการ = รายได้ทีต่้องการต่อปี +   
 
 
 จากตัวอย่าง หากนายสมชาย ต้องการมีรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือน 30,000 บาท หรือ 360,000 บาท 
ต่อปี โดยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนเท่ากับ ร้อยละ 10 ต่อปี และคาดว่ามีอัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 3 
 

ทรัพย์สินที่ต้องการ  = 360,000  +  
      
     = 360,000 +   
     
     = 360,000 + 5,142,857 
     = 5,502,857 บาท 
 

 360,000 
0.10-0.03 
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด
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                 รายได้ที่ต้องการต่อปี 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ – อัตราเงินเฟ้อ 

 360,000 
   0.07 

เพื่อให้ง่ายต่อการแนะน า ตัวแทนประกันชีวิตสามารถใช้ตารางจ านวนเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณเป็นกรอบใน
การให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่ผู้มุ่งหวังได้ ดังนี้ 
 1. สอบถามผู้มุ่งหวังถึงเป้าหมาย และอายุที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ  
 2. สอบถามจ านวนเงินที่ต้องใช้ในวัยเกษียณต่อเดือน 
 3. ค้นหาแบบประกันชีวิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบบ านาญ หรือ
ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
 4. เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย ความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทนุ และประเมินความสามารถใน
การช าระเบี้ยประกันภัยต่อปีของผู้มุ่งหวังเพื่อให้ค าแนะน าที่เหมาะสม 
 5. ตอบข้อซักถามเมื่อผู้มุ่งหวังมีข้อสงสัยโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มุ่งหวังเป็นส าคัญ 
 จากขั้นตอนข้างต้นเป็นเพียงการแนะน าอย่างง่าย แต่สามารถท าให้ผู้มุ่งหวังเห็นภาพความต้องการทางการ
เงิน และความจ าเป็นในอนาคต ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความจ าเป็นที่เกิดขึ้นจริง จึงต้องมีการทบทวนและเสนอ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ่ืน ๆ หรือแนะน าช่องทางให้กับผู้มุ่งหวังได้รับทราบ เพื่อท าให้แผนการเกษียณอายุมีความ
สมบูรณ์และตรงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงที่เกิดขึ้น เป็นการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและมุ่งหวังผลประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นหลัก ท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น และใช้บริการในระยะยาว  
 จากตัวอย่าง หากนายสมชายคาดว่าตนเองจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณอีก 20 ปี โดยจะเสียชีวิตเมื่ออายุประมาณ 
80 ปี หากหลังอายุ 60 ปี นายสมชายอยากมีรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือน 30,000 บาท จากตารางที่ 4.4 ในทาง
ทฤษฎี นายสมชายควรมีทรัพย์สิน 9,794,437 บาท เตรียมไว้ใช้ชีวิตยามหลังเกษียณโดยไม่จ าเป็นต้องหารายได้ และ
เมื่อนายสมชายเสียชีวิต ขณะที่มีอายุ 80 ปี เงินที่นายสมชายเก็บสะสมไว้ก็จะหมดลง ไม่มีมรดกส่งทอดไปยังทายาท  
 ถ้าเราใช้สมมติฐานให้ทรัพย์สินสร้างรายได้ (Capital Retention Approach) 

  
 ทรัพย์สินที่ต้องการ = รายได้ทีต่้องการต่อปี +   
 
 
 จากตัวอย่าง หากนายสมชาย ต้องการมีรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือน 30,000 บาท หรือ 360,000 บาท 
ต่อปี โดยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนเท่ากับ ร้อยละ 10 ต่อปี และคาดว่ามีอัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 3 
 

ทรัพย์สินที่ต้องการ  = 360,000  +  
      
     = 360,000 +   
     
     = 360,000 + 5,142,857 
     = 5,502,857 บาท 
 

 360,000 
0.10-0.03 
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4-22   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

ปัญหาของสมมติฐานนี้คือ นายสมชายต้องมีความสามารถในการหาทางลงทุนให้ได้ผลตอบแทนร้อยละ 10 
ต่อปีทุกปี ในช่วงเวลาที่นายสมชายมีอายุ 60-70 ปี สภาพร่างกายนายสมชายอาจจะยังคงสามารถจัดการบริหารได้ แต่
ช่วงอายุ 70-80 ปี นายสมชายจะยังคงสามารถหรือไม่สามารถท าได้ วิธีการนี้นายสมชายจะยังคงมีมรดกให้กับทายาท
เป็นจ านวน 5,502,857 บาท ตัวแทนประกันชีวิตจึงจ าเป็นต้องรับผิดชอบต่อการให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับฐานะของ
ลูกค้า และสามารถรองรับภาระทางการเงินในอนาคตของลูกค้าด้วย 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
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ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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5-2   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

ตช. 2 
(1 ช่ัวโมง) 

บทที ่5  ตลาดการเงนิ และตราสารการลงทุน องค์กรก ากบัสถาบันการเงนิ                      
และสมาคมทีเ่กีย่วข้อง    

 
เร่ืองที ่
 5.1  ตลาดการเงิน 
 5.2  ตราสารการลงทนุ 
 5.3  องค์กรก ากับสถาบนัการเงินและสมาคมที่เก่ียวข้อง 
 
แนวคดิ  
 1.  ตลาดการเงินเกิดขึ้นเมื่อเงินจากผู้ที่มีเงินทุนเหลือถูกเปลี่ยนมือไปยังผู้ต้องการเงินทุนโดยผ่านการซื้อขาย

ตราสารทางการเงินหรือกู้ยืมเงินระหว่างกัน ส าหรับประเทศไทย ได้มีการแบ่งตลาดการเงิน ออกเป็น 3 
ตลาดคือ 1) ตลาดเงิน 2) ตลาดทุน และ 3) ตลาดอนุพันธ์ โดยในตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ ได้มีการ
จัดตั้งตลาดรองหรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนมือในตราสารทางการเงินระหว่าง     
นักลงทุนขึ้นด้วย  

 2.  ตราสารการลงทุน หรือตราสารทางการเงิน ก็คือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดการเงิน  ซึ่งมีหลายชนิด 
ซ่ึงหากเปรียบเทียบผลตอบแทนของตราสารต่าง ๆ ก็จะพบว่าอาจให้ผลตอบแทนแตกต่างกันไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ของตราสารแต่ละชนิด  โดยตราสารที่มีความเสี่ยงต่ าก็จะให้
ผลตอบแทนต่ า ขณะที่ตราสารที่มีความเสี่ยงสูงกว่าก็จะให้ผลตอบแทนสูงกว่า  ซึ่งหากมองในมุมของ      
ผู้ลงทุน ตราสารทางการเงินก็เป็นทางเลือกในการลงทุนที่ผู้ลงทุนจะตัดสินใจว่าจะลงทุนในตราสารใด จึง
จะท าให้การบริหารสินทรัพย์ของผู้ลงทุนได้ผลตอบแทนมากที่สุด ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

 3.  การด าเนินงานของสถาบันการเงินเกี่ยวข้องกับประชาชนจ านวนมาก ดังนั้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะ
กระทบในวงกว้าง รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาก ากับ ดูแลและส่งเสริมการด าเนินงาน
ของสถาบันการเงิน ซึ่งได้แก่ 1) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) 2) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 3) ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย นอกจากนี้ยังมีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของธุรกิจประกันภัยที่ควรทราบอีก 5 สมาคม 
ได้แก่ 1) สมาคมประกันชีวิตไทย 2) สมาคมประกันวินาศภัยไทย 3) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 4) 
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และ 5) สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศ
ไทย 
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  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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5-4   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

เร่ืองที ่5.1  
ตลาดการเงนิ 
 
 
 โดยที่หน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของตัวแทนประกันชีวิตก็คือ การเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน ดังนั้นตัวแทนประกัน
ชีวิตจึงจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน และตราสารทางการเงินเป็นอย่างดี ตลอดจนควรต้องทราบถึงองค์กร
ที่ก ากับสถาบันการเงินและสมาคมที่เก่ียวข้องด้วย ทั้งนี้เพื่อจะได้สามารถแนะน าผู้เอาประกันภัยให้สามารถจัดการด้าน
การเงินของตนเองได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งในเร่ืองนี้จะได้กล่าวถึงตลาดการเงิน ส่วนตราสารทางการเงิน 
และองค์กรที่ก ากับสถาบันการเงินและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันภัย จะได้กล่าวถึงในเร่ืองต่อ ๆ ไป 
 
1.  ความหมายของตลาดการเงนิ  
 ตลาดการเงิน (Financial Market) หมายถึง ศูนย์กลางหรือสถานที่ที่เกิดกิจกรรมการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือ
ตราสารทางการเงินจากบุคคล (หรือหน่วยงาน) หนึ่งไปยังอีกบุคคล (หรือหน่วยงาน) หนึ่ง ซึ่งในตลาดการเงินจะมีการ
ก าหนดราคาหรือค านวณมูลค่า ขั้นตอนการซื้อขาย การส่งมอบ และการช าระราคาระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อที่จะอ านวย
ความสะดวกในการเปลี่ยนมือด้านเงินทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดหาเงินของผู้ต้องการเงินทุน 
ขณะเดียวกันก็เพิ่มช่องทางและทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้มีเงินทุนเหลือ (ผู้ออมหรือผู้ลงทุน) ด้วย 
 ตลาดการเงินเกิดขึ้นเมื่อผู้ต้องการเงินทุน กับผู้มีเงินทุนเหลือ (ผู้ออมหรือผู้ลงทุน) พบกันเพื่อท าการซื้อขาย
ตราสารทางการเงินหรือกู้ยืมเงินระหว่างกัน โดยการกู้ยืมดังกล่าวอาจเป็นการกู้ยืมโดยตรง การท ารายการผ่านตลาด
การเงินหรือผ่านสถาบันการเงินก็ได้  โดยที่ผู้ต้องการเงินทุนและผู้ลงทุน อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หน่วยงาน
ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันการเงิน ก็ได้ 
 
2.  ประเภทของตลาดการเงนิ 
 ตลาดการเงินสามารถจ าแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ก าหนด ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินได ้
 2.  อธิบายลักษณะของตราสารการลงทุนได ้
 3.  อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรก ากับสถาบันการเงนิและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวติ

ได ้
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ตารางที ่5.1 การจ าแนกประเภทของตลาดการเงนิตามเกณฑ์ต่าง ๆ  
 

เกณฑ์ทีก่ าหนด การจ าแนกประเภทของตลาดการเงนิ 
แบ่งตามระยะเวลาหรืออายุตราสาร    
ทางการเงิน 

1.  ตลาดเงิน (Money Market) เป็นตลาดท่ีท าการซื้อขายตราสารทางการเงิน
หรือกู้ยืมเงินระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

2.  ตลาดทุน (Capital Market) เป็นตลาดท่ีท าการซื้อขายตราสารทางการเงิน
หรือกู้ยืมเงินระยะยาว ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป  

แบ่งตามลักษณะการเปลีย่นมือของ    
ตราสารทางการเงิน 

1.  ตลาดแรก (Primary Market) เป็นตลาดที่ผู้ออกตราสารน าตราสารทาง
การเงินของตนออกขายให้แก่ผู้ลงทุนเป็นครั้งแรก ซึ่งอาจเรียกได้อีกอย่าง
หนึ่งว่า “ตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuing Market)” 

2.  ตลาดรอง (Secondary Market) เป็นตลาดที่ท าหน้าที่ซื้อขายตราสารทาง
การเงินที่ยังไม่ครบก าหนดไถ่ถอนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เคยออกขายกันในครั้ง
แรกมาแล้ว โดยน ามาซื้อขายกันในระหว่างผู้ลงทุนด้วยกัน ซึ่งอาจเรียกได้อีก
อย่างหนึ่งว่า “ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Market)” 

แบ่งตามเวลาการส่งมอบสินค้าหรอื
สินทรัพย์ทางการเงิน 

1.  ตลาดทันที (Spot Market) เป็นตลาดที่ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าหรือสินทรัพย์
ทางการเงิน ตกลงซื้อขายกันในปัจจุบัน และมีการส่งมอบและจ่ายเงินกัน
ทันทีหรือไม่เกิน 2 วันท าการ  

2.  ตลาดล่วงหน้าหรือตลาดอนุพันธ์ (Derivatives Market) เป็นตลาดที่ผู้ซื้อ
และผู้ขายสินค้าหรือสินทรัพย์ทางการเงิน ตกลงราคาซื้อขายกันในปัจจุบัน 
แต่จะมีการส่งมอบและจ่ายเงินกันในอนาคต (ตามที่ระบุไว้ในสัญญา) ซึ่งจะ
เกิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้น 

แบ่งตามประเภทของตราสารทางการเงิน
หรือลักษณะของสิทธิเรยีกร้อง 

1.  ตลาดตราสารหนี้ (Debt Instrument Market) เป็นตลาดที่ท าการซื้อขาย
ตราสารทางการเงินประเภทตราสารหนี้ โดยผู้ซื้อตราสารหนี้จะมีสถานะเป็น
เจ้าหนี้เงินกู้ ซึ่งมีสิทธิเหนือผู้ซื้อตราสารทุนในการเรียกร้องให้ช าระได้ก่อน 

2.  ตลาดตราสารทุน (Equity Instrument Market) เป็นตลาดที่ท าการซื้อขาย
ตราสารทางการเงินประเภทตราสารทุน โดยผู้ซื้อตราสารทุนจะมีสถานะเป็น
เจ้าของในกิจการของผู้ออกตราสารทุนนั้น 

 
3.  ตลาดการเงนิในประเทศไทย 
 ส าหรับประเทศไทย ได้มีการแบ่งตลาดการเงิน ออกเป็น 3 ตลาดคือ 1) ตลาดเงิน 2) ตลาดทุน และ 3) ตลาด
อนุพันธ์ โดยในตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ ได้มีการจัดตั้งตลาดรองหรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Market) 
ขึ้น โดยแบ่งตามประเภทของตราสารทางการเงิน สรุปได้ดังภาพต่อไปนี้  
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 
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ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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ภาพที ่5.1 การแบ่งตลาดการเงนิในประเทศไทย 

3.1 ตลาดเงิน (Money Market) เกิดขึ้นจากการที่ผู้มีเงินออมหรือผู้ลงทุน มีความประสงค์ที่จะน าเงินออมที่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่ชั่วคราวไปลงทุนในตราสารทางการเงิน  (หลักทรัพย์) ที่มีสภาพคล่องสูง (Liquid Asset) ซึ่งออก
โดยผู้ที่ต้องการเงินทุนระยะสั้นเป็นการชั่วคราว ตลาดเงินจึงน าทัง้สองกลุ่มมาพบกันเพื่อให้การกู้ยืมเงินระยะสั้นเกิดขึ้น
ได้ ตลาดเงินดังกล่าวไม่มีสถานที่หรือสถาบันจัดตั้งขึ้นไว้โดยเฉพาะ ส่วนมากการกู้ยืมจะด าเนินการผ่านข่ายงานของ
สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ วิธีการคือผู้มีเงินออมซึ่งต้องการจะซื้อตราสาร
ทางการเงินระยะสั้น บอกธนาคารพาณิชย์ให้ช่วยจัดซื้อให้ ด้วยวิธีการดังกล่าวจึงอาจกล่าวได้ว่าตลาดเงินมีกระจายอยู่
ทั่วไป 
 ในการออกตราสารทางการเงินระยะสั้นขายในตลาดเงินนั้น ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถท่ีจะออก
ตราสารขายได้เองเมื่อมีความต้องการใช้เงิน ส่วนผู้ซื้อหรือผู้ลงทุนนั้นอาจเป็นบุคคลทั่วไป ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ 
จะซื้อก็ต่อเมื่อมีเงินออมถืออยู่ชั่วคราว ส าหรับบทบาทของสถาบันการเงินนั้นอาจจะท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการซื้อ
ขายตราสารระยะสั้น หรืออาจจะเป็นผู้ซื้อเพื่อการลงทุนของตนเองก็ได้ 
 ส าหรับคุณลักษณะพิเศษที่เหมือนกันของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดเงิน ก็คือ มีสภาพคล่อง
สูง (Liquidity) และผลตอบแทนที่ต่ ากว่าตราสารในตลาดทุน นอกจากนี้หากเปรียบเทียบผลตอบแทนของตราสารท่ี
แตกต่างกันในตลาดเงิน ก็จะพบว่าแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของตราสารแต่ละชนิด  โดยตราสารที่มี
ความเสี่ยงต่ าก็จะให้ผลตอบแทนต่ า ขณะที่ตราสารที่มีความเสี่ยงสูงกว่าก็จะให้ผลตอบแทนสูงกว่า 
 ตัวอย่างของตราสารทางการเงินซึ่งใช้เป็นเครื่องมือหลักเพื่อการกู้ยืมเงินระยะสั้นในตลาดเงิน เช่น ตั๋วเงินคลัง 
(Treasury Bills)  ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารรับรอง (Banker’s Acceptances) ตราสารพาณิชย์หรือเอกสารการค้า 
(Commercial Paper) ใบรับฝากเงินที่เปลี่ยนมือได้ (Negotiable Certificates of Deposit: NCD)  

3.2 ตลาดทุน (Capital Market) เกิดจากผู้ที่ต้องการเงินทุนระยะยาวท าการออกตราสารทางการเงิน 
(หลักทรัพย์) จ าหน่ายให้กับผู้มีเงินออมที่ประสงค์จะน าเงินมาลงทุนระยะยาว ผู้ออกตราสารทางการเงินอาจเป็นได้ทั้ง
ธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการเงิน การระดมเงินทุนระยะยาวที่กล่าวถึงนี้มีบทบาทส าคัญต่อการเจริญเติบโต 

 

1 ขณะนี้ (มิ.ย. 2558) อยู่ระหว่างการด าเนินการรวมตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) กับบริษัทตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (TFEX) ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินได ้
 2.  อธิบายลักษณะของตราสารการลงทุนได ้
 3.  อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรก ากับสถาบันการเงนิและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวติ

ได ้
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ภาพที ่5.1 การแบ่งตลาดการเงนิในประเทศไทย 

3.1 ตลาดเงิน (Money Market) เกิดขึ้นจากการที่ผู้มีเงินออมหรือผู้ลงทุน มีความประสงค์ที่จะน าเงินออมที่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่ชั่วคราวไปลงทุนในตราสารทางการเงิน  (หลักทรัพย์) ที่มีสภาพคล่องสูง (Liquid Asset) ซึ่งออก
โดยผู้ที่ต้องการเงินทุนระยะสั้นเป็นการชั่วคราว ตลาดเงินจึงน าทัง้สองกลุ่มมาพบกันเพื่อให้การกู้ยืมเงินระยะสั้นเกิดขึ้น
ได้ ตลาดเงินดังกล่าวไม่มีสถานที่หรือสถาบันจัดตั้งขึ้นไว้โดยเฉพาะ ส่วนมากการกู้ยืมจะด าเนินการผ่านข่ายงานของ
สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ วิธีการคือผู้มีเงินออมซึ่งต้องการจะซื้อตราสาร
ทางการเงินระยะสั้น บอกธนาคารพาณิชย์ให้ช่วยจัดซื้อให้ ด้วยวิธีการดังกล่าวจึงอาจกล่าวได้ว่าตลาดเงินมีกระจายอยู่
ทั่วไป 
 ในการออกตราสารทางการเงินระยะสั้นขายในตลาดเงินนั้น ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถที่จะออก
ตราสารขายได้เองเมื่อมีความต้องการใช้เงิน ส่วนผู้ซื้อหรือผู้ลงทุนนั้นอาจเป็นบุคคลทั่วไป ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ 
จะซื้อก็ต่อเมื่อมีเงินออมถืออยู่ชั่วคราว ส าหรับบทบาทของสถาบันการเงินนั้นอาจจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อ
ขายตราสารระยะสั้น หรืออาจจะเป็นผู้ซื้อเพื่อการลงทุนของตนเองก็ได้ 
 ส าหรับคุณลักษณะพิเศษที่เหมือนกันของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดเงิน ก็คือ มีสภาพคล่อง
สูง (Liquidity) และผลตอบแทนที่ต่ ากว่าตราสารในตลาดทุน นอกจากนี้หากเปรียบเทียบผลตอบแทนของตราสารท่ี
แตกต่างกันในตลาดเงิน ก็จะพบว่าแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของตราสารแต่ละชนิด  โดยตราสารที่มี
ความเสี่ยงต่ าก็จะให้ผลตอบแทนต่ า ขณะที่ตราสารที่มีความเสี่ยงสูงกว่าก็จะให้ผลตอบแทนสูงกว่า 
 ตัวอย่างของตราสารทางการเงินซึ่งใช้เป็นเครื่องมือหลักเพื่อการกู้ยืมเงินระยะสั้นในตลาดเงิน เช่น ตั๋วเงินคลัง 
(Treasury Bills)  ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารรับรอง (Banker’s Acceptances) ตราสารพาณิชย์หรือเอกสารการค้า 
(Commercial Paper) ใบรับฝากเงินที่เปลี่ยนมือได้ (Negotiable Certificates of Deposit: NCD)  

3.2 ตลาดทุน (Capital Market) เกิดจากผู้ที่ต้องการเงินทุนระยะยาวท าการออกตราสารทางการเงิน 
(หลักทรัพย์) จ าหน่ายให้กับผู้มีเงินออมที่ประสงค์จะน าเงินมาลงทุนระยะยาว ผู้ออกตราสารทางการเงินอาจเป็นได้ทั้ง
ธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการเงิน การระดมเงินทุนระยะยาวที่กล่าวถึงนี้มีบทบาทส าคัญต่อการเจริญเติบโต 

 

1 ขณะนี้ (มิ.ย. 2558) อยู่ระหว่างการด าเนินการรวมตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) กับบริษัทตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (TFEX) ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: MAI) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้อ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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5-8   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

  5) ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์หมายถึง บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
จ าหน่ายหลักทรัพย์จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยผู้จัดจ าหน่ายจะรับหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนจาก
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ไปเสนอขายต่อประชาชน หรือเข้าร่วมการประมูลหลักทรัพย์ และน าเสนอขายต่อประชาชนใน
ภายหลังก็ได้ 
  6) นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์หมายถึง บริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ 
ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอ่ืนเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทน
อ่ืนเป็นการตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย 
  7) ผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์หมายถึง ผู้ที่ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ ถอนหลักทรัพย์ โอนหลักทรัพย์ 
จ าน า และเบิกถอนจ าน าหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
  8) ส านักหักบัญชี หมายถึง ผู้ที่ให้บริการด้านช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างผู้ซื้อกับ
ผู้ขาย ได้แก่ บริษัทส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด  
  9) นายทะเบียน หมายถึง ผู้ที่ให้บริการจัดท าทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และด าเนินการจัดสรรสิทธิประโยชน์ เช่นจ่ายเงินปันผล จากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้กับ    
ผู้ถือหลักทรัพย์ โดยน าเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรง ซึ่งนายทะเบียนของพันธบัตรก็คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วน   
นายทะเบียนของหุ้นกู้ ก็คือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
  ส าหรับกระบวนการซื้อขายตราสารหนี้ผ่านตลาดตราสารหนี้ ท าได้โดยผู้ลงทุนหรือผู้ค้าตราสารหนี้
ส่ง ค าสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  (Broker) ที่เป็นสมาชิกของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งความต้องการซื้อหรือขาย ซึ่งหากมีรายการซื้อขายเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่การตลาดจะมีการแจ้งยืนยัน
รายการนั้น ๆ ให้กับผู้ลงทุน เพื่อเตรียมช าระเงินหรือรับมอบหลักทรัพย์ ซึ่งการส่งมอบและช าระราคาจะกระท าโดย
ผ่านตัวกลาง ได้แก่ บริษัทส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด ส่วนการรับฝากและจัดท าทะเบียนหลักทรัพย์จะกระท า
โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการซื้อขายตราสารหนี้มักจะมีมูลค่าสูง ผู้ลงทุนรายบุคคลที่จะเข้าถึงจึงมี
จ านวนไม่มากนัก ส่วนผู้ลงทุนสถาบันกับผู้ค้าตราสารหนี้ก็ยังนิยมวิธีการซื้อขายแบบ Over The Counter (OTC) 2 
ดังนั้นการซื้อขายตราสารหนี้ส่วนใหญ่จึงยังไม่ได้กระท าผ่าน BEX แต่ยังคงเป็นการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ค้าและผู้
ลงทุนรายใหญ่ในวงจ ากัดเท่านั้น 
  3.2.2 ตลาดตราสารทุน นักลงทุนสามารถซื้อขายตราสารทุนที่ภาคเอกชนเป็นผู้ออก  เช่น หุ้นสามัญ 
(Common Stock) หรือหุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock ) เป็นต้น ในประเทศไทยมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น 
 
 
 
 
 2 OTC คือ การซ้ือขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยทั่วไปจะมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของ
นักลงทุนน้อยกว่าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ที่มีทางการก ากับดูแล  
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน องค์กรก ากับสถาบันการเงินและสมาคมทีเ่กี่ยวขอ้ง   5-3 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินได ้
 2.  อธิบายลักษณะของตราสารการลงทุนได ้
 3.  อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรก ากับสถาบันการเงนิและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวติ

ได ้
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5-8   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

  5) ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์หมายถึง บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
จ าหน่ายหลักทรัพย์จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยผู้จัดจ าหน่ายจะรับหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนจาก
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ไปเสนอขายต่อประชาชน หรือเข้าร่วมการประมูลหลักทรัพย์ และน าเสนอขายต่อประชาชนใน
ภายหลังก็ได้ 
  6) นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์หมายถึง บริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ 
ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอ่ืนเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทน
อ่ืนเป็นการตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย 
  7) ผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์หมายถึง ผู้ที่ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ ถอนหลักทรัพย์ โอนหลักทรัพย์ 
จ าน า และเบิกถอนจ าน าหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
  8) ส านักหักบัญชี หมายถึง ผู้ที่ให้บริการด้านช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างผู้ซื้อกับ
ผู้ขาย ได้แก่ บริษัทส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด  
  9) นายทะเบียน หมายถึง ผู้ที่ให้บริการจัดท าทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และด าเนินการจัดสรรสิทธิประโยชน์ เช่นจ่ายเงินปันผล จากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้กับ    
ผู้ถือหลักทรัพย์ โดยน าเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรง ซึ่งนายทะเบียนของพันธบัตรก็คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วน   
นายทะเบียนของหุ้นกู้ ก็คือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
  ส าหรับกระบวนการซื้อขายตราสารหนี้ผ่านตลาดตราสารหนี้ ท าได้โดยผู้ลงทุนหรือผู้ค้าตราสารหนี้
ส่ง ค าสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  (Broker) ที่เป็นสมาชิกของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งความต้องการซื้อหรือขาย ซึ่งหากมีรายการซื้อขายเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่การตลาดจะมีการแจ้งยืนยัน
รายการนั้น ๆ ให้กับผู้ลงทุน เพื่อเตรียมช าระเงินหรือรับมอบหลักทรัพย์ ซึ่งการส่งมอบและช าระราคาจะกระท าโดย
ผ่านตัวกลาง ได้แก่ บริษัทส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด ส่วนการรับฝากและจัดท าทะเบียนหลักทรัพย์จะกระท า
โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการซื้อขายตราสารหนี้มักจะมีมูลค่าสูง ผู้ลงทุนรายบุคคลที่จะเข้าถึงจึงมี
จ านวนไม่มากนัก ส่วนผู้ลงทุนสถาบันกับผู้ค้าตราสารหนี้ก็ยังนิยมวิธีการซื้อขายแบบ Over The Counter (OTC) 2 
ดังนั้นการซื้อขายตราสารหนี้ส่วนใหญ่จึงยังไม่ได้กระท าผ่าน BEX แต่ยังคงเป็นการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ค้าและผู้
ลงทุนรายใหญ่ในวงจ ากัดเท่านั้น 
  3.2.2 ตลาดตราสารทุน นักลงทุนสามารถซื้อขายตราสารทุนที่ภาคเอกชนเป็นผู้ออก  เช่น หุ้นสามัญ 
(Common Stock) หรือหุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock ) เป็นต้น ในประเทศไทยมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น 
 
 
 
 
 2 OTC คือ การซ้ือขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยทั่วไปจะมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของ
นักลงทุนน้อยกว่าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ที่มีทางการก ากับดูแล  
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน องค์กรก ากับสถาบันการเงินและสมาคมทีเ่กี่ยวขอ้ง   5-9 
 

ทางการอยู่ 2 แห่งคือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (The Stock Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: mai) ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและความต้องการ
ของบริษัทจดทะเบียนว่าจะเลือกเข้ามาระดมทุนและจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดใด ดังนี้ 
   1) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ SET จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2517 เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการระดมทุนและพัฒนาตลาดทุนในประเทศซึ่งรวมไปถึงการ
ควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ  มีการจัดสถานที่เพื่อเป็นศูนย์กลางของการซื้อขาย
หลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่ท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯจะต้องเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนขึ้นบัญชี
หลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ (Listed Companies) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนดไว้ (โดย
บริษัทที่จดทะเบียนจะต้องมีทุนช าระแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ 300 ล้านบาท) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวัตถุประสงค์
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงทุนมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  และเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความมั่นคงและสามารถได้รับผลตอบแทนตามสมควร ขณะเดียวกันก็มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสนับสนุนบริษัทที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจให้สามารถหาเงินทุนเพื่อการด าเนินกิจการให้ประสบผลส าเร็จ 
   2) ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ หรือ mai ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 และได้เปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2542 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (โดยบริษัทที่จด
ทะเบียนจะต้องมีทุนช าระแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอุตสาหกรรมส่งออก 
อุตสาหกรรมที่รัฐบาลมุ่งให้การส่งเสริมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ หรืออุตสาหกรรมการผลิตที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี การ
เกิดขึ้นของตลาดหลักทรัพย์ mai ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาตลาดทุนของประเทศอีกระดับหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการช่วย
สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับธุรกิจที่ก าลังเติบโตและมีอนาคตซึ่งมีอยู่อีกเป็นจ านวนมาก ให้ขยายปริมาณธุรกิจออกไป
ได้ 

  ผู้ที่เก่ียวข้องในตลาดตราสารทุนที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารทุน ผู้ลงทุน นายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหักบัญชี นายทะเบียน ซึ่งจะอธิบายเฉพาะที่แตกต่าง
จากที่กล่าวมาแล้ว ดังนี้ 

   (1) ผู้ออกตราสารทุน หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการระดมเงินทุน ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่จด
ทะเบียนขึ้นบัญชีหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ (Listed Companies) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก าหนดไว้ 

   (2) ผู้ลงทุน หมายถึง ผู้ที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอาจเป็นบุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน 

ส าหรับกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อและผู้ขายหลักทรัพย์ส่งค าสั่งซื้อ
และค าสั่งขายหลักทรัพย์ที่ต้องการให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์  
(Broker) ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว Broker ก็จะด าเนินการส่งค าสั่งของลูกค้าเข้าสู่ระบบการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเมื่อค าสั่งซื้อและขายสามารถจับคู่กันได้ในระบบซื้อขายแล้ว เจ้าหน้าที่การตลาด
จะท าการแจ้งยืนยันรายการนั้น ๆ ให้กับผู้ลงทุน เพื่อเตรียมช าระเงินหรือรับมอบหลักทรัพย์ ซึ่งการส่งมอบและช าระ

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

 
1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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5-10   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

ราคาจะกระท าโดยผ่านตัวกลาง ได้แก่ บริษัทส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด ส่วนการรับฝากและจัดท าทะเบียน
หลักทรัพย์จะกระท าโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

3.3 ตลาดอนุพันธ์ (Derivatives Market) มีบทบาทส าคัญในการสร้างเสถียรภาพในตลาดการเงินและระบบ
เศรษฐกิจ เนื่องจากอนุพันธ์สามารถน ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการต้องเผชิญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อนุพันธ์สามารถอ้างอิงกับราคา หรือดัชนีราคาของสินค้าหรือสินทรัพย์ทางการเงินต่าง  ๆ ที่มี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย ราคาพันธบัตร อัตราแลกเปลี่ยน
ราคาน้ ามัน ราคาทองค า เป็นต้น ด้วยความหลากหลายของสินทรัพย์อ้างอิง  (Underlying Assets) นี้ ท าให้อนุพันธ์
สามารถใช้จัดการกับปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว เช่น ในภาคการผลิต ผู้ผลิตสามารถใช้อนุพันธ์ที่อ้างอิง
กับสินค้าต่าง ๆ ในการควบคุมราคาต้นทุนสินค้าทั้งทางด้านต้นทุนราคาวัตถุดิบและต้นทุนด้านการผลิต สามารถใช้
ควบคุมราคาจัดจ าหน่ายสินค้ารวมถึงสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ภายนอก เช่น ควบคุมราคาอัตราแลกเปลี่ยน 
เป็นต้น 

ในภาคการเงินก็เช่นกัน ผู้ลงทุนหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่ต้องเผชิญความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ การใช้
อนุพันธ์ทางการเงินจะช่วยให้ผู้ลงทุน และผู้ที่ประกอบธุรกิจในตลาดทุน สามารถบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ของตลาดอนุพันธ์อีกประการหนึ่ง คือ เป็นเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน 
อนุพันธ์ทางการเงินนั้นสามารถน ามาซื้อขายเพื่อท าก าไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา หรือท าก าไรจากทิศทางทั้งการ
ขึ้นและลงของตัวแปรทางการเงินต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยน ยิ่ง
ไปกว่านั้น อนุพันธ์ยังมีจุดเด่นที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบกลยุทธ์จัดการการลงทุนในแบบที่หลากหลายและ
คล่องตัว ช่วยให้การบริหารการลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ 
 นักลงทุนสามารถซื้อขายตราสารอนุพันธ์ได้ในตลาดอนุพันธ์ 2 แห่งคือ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย  (The Agricultural Futures Exchange of Thailand: AFET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Thailand Futures Exchange: TFEX) ดังนี้ 
  3.3.1  ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ าแห่งประเทศไทย  (AFET) เป็นองค์กรที่ ถูกจัดตั้ งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าปี พ.ศ. 2542 และเป็นตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเพียงตลาดเดียว มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลอิสระ โดยภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าท าหน้าที่ในการเป็น
ศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าภายใต้กฎระเบียบที่ชัดเจน และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย
ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า และเพื่อให้การจัดตั้งตลาดที่มีการซื้อขายล่วงหน้าบรรลุวัตถุประสงค์คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ให้น าเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจ านวน 600 ล้านบาทเพื่อใช้ใน
การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ได้เร่ิมเปิดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2547  
  3.3.2 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFEX หรือบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่ด าเนินการเป็นศูนย์กลางการซื้อ -ขาย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินได ้
 2.  อธิบายลักษณะของตราสารการลงทุนได ้
 3.  อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรก ากับสถาบันการเงนิและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวติ

ได ้
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5-10   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

ราคาจะกระท าโดยผ่านตัวกลาง ได้แก่ บริษัทส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด ส่วนการรับฝากและจัดท าทะเบียน
หลักทรัพย์จะกระท าโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

3.3 ตลาดอนุพันธ์ (Derivatives Market) มีบทบาทส าคัญในการสร้างเสถียรภาพในตลาดการเงินและระบบ
เศรษฐกิจ เนื่องจากอนุพันธ์สามารถน ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการต้องเผชิญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อนุพันธ์สามารถอ้างอิงกับราคา หรือดัชนีราคาของสินค้าหรือสินทรัพย์ทางการเงินต่าง  ๆ ที่มี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย ราคาพันธบัตร อัตราแลกเปลี่ยน
ราคาน้ ามัน ราคาทองค า เป็นต้น ด้วยความหลากหลายของสินทรัพย์อ้างอิง  (Underlying Assets) นี้ ท าให้อนุพันธ์
สามารถใช้จัดการกับปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว เช่น ในภาคการผลิต ผู้ผลิตสามารถใช้อนุพันธ์ที่อ้างอิง
กับสินค้าต่าง ๆ ในการควบคุมราคาต้นทุนสินค้าทั้งทางด้านต้นทุนราคาวัตถุดิบและต้นทุนด้านการผลิต สามารถใช้
ควบคุมราคาจัดจ าหน่ายสินค้ารวมถึงสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ภายนอก เช่น ควบคุมราคาอัตราแลกเปลี่ยน 
เป็นต้น 

ในภาคการเงินก็เช่นกัน ผู้ลงทุนหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่ต้องเผชิญความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ การใช้
อนุพันธ์ทางการเงินจะช่วยให้ผู้ลงทุน และผู้ที่ประกอบธุรกิจในตลาดทุน สามารถบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ของตลาดอนุพันธ์อีกประการหนึ่ง คือ เป็นเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน 
อนุพันธ์ทางการเงินนั้นสามารถน ามาซื้อขายเพื่อท าก าไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา หรือท าก าไรจากทิศทางทั้งการ
ขึ้นและลงของตัวแปรทางการเงินต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยน ยิ่ง
ไปกว่านั้น อนุพันธ์ยังมีจุดเด่นที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบกลยุทธ์จัดการการลงทุนในแบบที่หลากหลายและ
คล่องตัว ช่วยให้การบริหารการลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ 
 นักลงทุนสามารถซื้อขายตราสารอนุพันธ์ได้ในตลาดอนุพันธ์ 2 แห่งคือ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย  (The Agricultural Futures Exchange of Thailand: AFET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Thailand Futures Exchange: TFEX) ดังนี้ 
  3.3.1  ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ าแห่งประเทศไทย  (AFET) เป็นองค์กรที่ ถูกจัดตั้ งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าปี พ.ศ. 2542 และเป็นตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเพียงตลาดเดียว มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลอิสระ โดยภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าท าหน้าที่ในการเป็น
ศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าภายใต้กฎระเบียบที่ชัดเจน และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย
ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า และเพื่อให้การจัดตั้งตลาดที่มีการซื้อขายล่วงหน้าบรรลุวัตถุประสงค์คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ให้น าเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจ านวน 600 ล้านบาทเพื่อใช้ใน
การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ได้เร่ิมเปิดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2547  
  3.3.2 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFEX หรือบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่ด าเนินการเป็นศูนย์กลางการซื้อ -ขาย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 
โดยมีเงินทุนประกอบการเริ่มต้นที่ 100 ล้านบาท เพื่อด าเนินการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ
อนุพันธ์ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็น
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
  บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารหนี้ 
และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากสินค้าเกษตรกรรม โดยอนุพันธ์ที่ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ
สามารถจัดให้มีการซื้อขายภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures)   
ออปชัน (Options) และออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่าง ๆ 
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารอนุพันธ์ที่ส าคัญ ประกอบด้วยผู้ค้าในตลาดตราสารอนุพันธ์  นายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์ ส านักหักบัญชี ซึ่งจะอธิบายเฉพาะที่แตกต่างจากที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งก็คือผู้ค้าในตลาดตราสารอนุพันธ์ 
ซึ่งประกอบด้วยผู้ค้า 3 ประเภท ได้แก่ 
    1) ผูถ้วัความเส่ียง (Hedger) หมายถึง ผู้ที่ต้องการก าหนดราคาซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงไว้ก่อนที่
การซื้อขายจริงจะเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นผู้ที่มีสถานะต้องเผชิญความเสี่ยงจากการที่ราคาสินค้าอ้างอิงมีความไม่แน่นอน 
โดยผู้ถัวความเสี่ยงจะเข้ามาซื้อหรือขายล่วงหน้า หรือถือออปชัน เพื่อจ ากัดผลขาดทุนอันเกิดจากความผันผวนของ
ราคาสินค้าอ้างอิงดังกล่าว 
   2) นกัเกง็ก าไร (Speculator) หมายถึง ผู้ที่เข้ามาซื้อหรือขายตราสารอนุพันธ์ โดยต้องการท าก าไร
จากความผันผวนของราคาตราสารอนุพันธ์หรือสินค้าอ้างอิง ทั้งในกรณีที่ราคาปรับสูงขึ้นหรือลดลงก็ตาม  
    3) นักคา้ก าไร (Arbitrageur) หมายถึง ผู้ที่เข้ามาซื้อหรือขายตราสารอนุพันธ์เพื่อแสวงหารายได้
จากความแตกต่างระหว่างราคาสินค้าอ้างอิงที่เป็น “ราคาปัจจุบัน” กับ “ราคาในตลาดอนุพันธ์” ซึ่งเคลื่อนไหว       
ไม่สมดุลกัน โดยนักค้าก าไรจะซื้อสินค้าหรือตราสารในตลาดที่มีราคาต่ า พร้อมกับท าการขายสินค้าหรือตราสารใน
ตลาดที่มีราคาสูง ซึ่งถือเป็นการท าก าไรโดยที่ไม่มีความเสี่ยง 

ส าหรับกระบวนการการซื้อขายตราสารอนุพันธ์มีขั้นตอนที่คล้ายกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
กล่าวคือผู้ลุงทุนที่ต้องการซื้อหรือขายในตลาดอนุพันธ์ท าการสั่งซื้อหรือขายผ่าน Broker ที่ต้องเป็นสมาชิกของตลาด
อนุพันธ์ เมื่อผู้ลงทุนส่งค าสั่งซื้อขายผ่าน Broker แล้ว Broker ก็จะส่งค าสั่งซื้อ ขายมายังระบบซื้อขายของตลาด
อนุพันธ์ และเมื่อระบบท าการจับคู่ค าสั่งซื้อขายแล้ว ระบบจะส่งรายละเอียดของรายการซื้อหรือขายนั้นผ่านไปยัง
ส านักหักบัญชีเพื่อท าหน้าที่ในการช าระราคา หรือคิดก าไรขาดทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และดูแลการรับและจ่ายเงิน  

ส านักหักบัญชีนอกจากจะดูแลการช าระราคาแล้ว ยังสร้างความน่าเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อขาย โดยเข้ามาเป็น
คู่สัญญาให้กับ Broker และเป็นผู้รับประกันการช าระราคาตามจ านวนและเวลาที่ก าหนดไว้ และเพื่อเป็นการลดความ
เสียหายที่อาจเกิดจากการเข้าไปรับความเสี่ยงจากคู่สัญญา ส านักหักบัญชีจะก าหนดให้ Broker ต้องวางเงิน
หลักประกัน (Margin) กับส านักหักบัญชีเพื่อลดความเสียหายจากการผิดสัญญา ในขณะที่  Broker ก็จะก าหนดให้
ลูกค้าต้องวางเงินประกันไว้กับ Broker อีกต่อหนึ่งด้วย  
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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5-12   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

เร่ืองที ่5.2  
ตราสารการลงทุน 
 
 
 โดยที่ ตราสารการลงทุน หรือตราสารทางการเงิน ก็คือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดการเงิน  มีอยู่หลาย
ชนิด ซึ่งหากเปรียบเทียบผลตอบแทนของตราสารต่าง ๆ ก็จะพบว่าอาจให้ผลตอบแทนแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความเสี่ยงของตราสารแต่ละชนิด ดังนั้นการที่นักลงทุนจะเลือกลงทุนในตราสารใดนั้น จึงควรต้องพิจารณาทั้งอัตรา
ผลตอบแทน และความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
 
1.  อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 

1.1 อัตราผลตอบแทน (Yields) หมายถึง ผลตอบแทนที่จะได้จากการถือตราสาร ซึ่งอาจมีรูปแบบที่แตกต่าง
กัน เช่นหากลงทุนในตราสารหนี้จะได้รับเป็นดอกเบี้ย และก าไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารหนี้ แต่หากลงทุนใน
ตราสารทุนจะได้รับเป็นเงินปันผล และก าไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุน อย่างไรก็ตามการคิดอัตราผลตอบแทน
ที่ได้รับจากการลงทุนก็ควรคิดเป็นร้อยละต่อปี และยังควรคิดเป็นอัตราผลตอบแทนหลังหักภาษีด้วย ทั้งนี้ เนื่องจาก
ตราสารบางประเภทผู้ถือจะต้องจ่ายภาษีส าหรับผลประโยชน์ท่ีได้รับ ขณะท่ีตราสารบางประเภทจะได้รับการยกเว้น
ภาษี เช่น ก าไรจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เป็นต้น  

1.2 ความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk) สามารถแบ่งออกได้ดังนี ้
   1.2.1 ความเส่ียงทางเครดิต (Credit Risk หรือ Default Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้กู้ยืม (ผู้ออกตรา-
สาร) จะไม่สามารถช าระดอกเบี้ย หรือเงินต้นได้ตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งโดยปกติตราสารที่ออกโดยรัฐบาล (พันธบัตร
รัฐบาล ตั๋วเงินคลัง) จะไม่มีความเสี่ยงชนิดนี้ ขณะที่ตราสารที่ออกโดยธุรกิจเอกชน (หุ้นกู)้ จะมีความเสี่ยงชนิดนี้เกิดขึ้น
โดยที่ความเสี่ยงดังกล่าวอาจไม่เท่ากันในแต่ละตราสาร ซึ่งผู้ลงทุนอาจป้องกันได้โดยพิ จารณาจากอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่ได้รับการประเมินจากสถาบันจัดล าดับความน่าเชื่อถือ 
    1.2.2 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนไม่สามารถขายตราสาร
ต่อให้กับนักลงทุนรายอ่ืนได้ในระยะเวลาอันสั้น และในราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น พันธบัตรรัฐบาล 
เป็นตราสารท่ีสามารถขายได้ในจังหวะเวลาและในราคาท่ีต้องการ เนื่องจากมีตลาดรองรับอยู่ตลอดและมีปริมาณซื้อ
ขายต่อวันสูง ก็จะถือว่าพันธบัตรรัฐบาลมีความคล่องตัวในการซื้อขายสูงหรืออีกนัยหนึ่งก็คือมีความเสี่ยงด้า นสภาพ
คล่องต่ า ซึ่งหากเปรียบเทียบกับหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตไม่สูงมากจะพบว่าไม่ค่อยมีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หากจะขายต้องลดราคาลงมากเพื่อจูงใจผู้ซื้อก็จะถือว่าหุ้นกู้ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงด้านสภาพคล่อง  

 1.2.3 ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk หรือ Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ราคาตราสารหรือ
หลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงโดยปกติราคาตรา
สารระยะยาวจะมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมากกว่าตราสารระยะสั้น ซึ่งหมายถึงว่า ตราสารระยะ
ยาวจะมีความเสี่ยงชนิดนี้มากกว่าตราสารระยะสั้น เช่น พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีจะมีความเสี่ยงมากกว่าตั๋วเงินคลัง
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน องค์กรก ากับสถาบันการเงินและสมาคมทีเ่กี่ยวขอ้ง   5-3 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินได ้
 2.  อธิบายลักษณะของตราสารการลงทุนได ้
 3.  อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรก ากับสถาบันการเงนิและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวติ

ได ้
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เร่ืองที ่5.2  
ตราสารการลงทุน 
 
 
 โดยที่ ตราสารการลงทุน หรือตราสารทางการเงิน ก็คือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดการเงิน  มีอยู่หลาย
ชนิด ซึ่งหากเปรียบเทียบผลตอบแทนของตราสารต่าง ๆ ก็จะพบว่าอาจให้ผลตอบแทนแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความเสี่ยงของตราสารแต่ละชนิด ดังนั้นการที่นักลงทุนจะเลือกลงทุนในตราสารใดนั้น จึงควรต้องพิจารณาทั้งอัตรา
ผลตอบแทน และความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
 
1.  อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 

1.1 อัตราผลตอบแทน (Yields) หมายถึง ผลตอบแทนที่จะได้จากการถือตราสาร ซึ่งอาจมีรูปแบบที่แตกต่าง
กัน เช่นหากลงทุนในตราสารหนี้จะได้รับเป็นดอกเบี้ย และก าไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารหนี้ แต่หากลงทุนใน
ตราสารทุนจะได้รับเป็นเงินปันผล และก าไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุน อย่างไรก็ตามการคิดอัตราผลตอบแทน
ที่ได้รับจากการลงทุนก็ควรคิดเป็นร้อยละต่อปี และยังควรคิดเป็นอัตราผลตอบแทนหลังหักภาษีด้วย ทั้งนี้ เนื่องจาก
ตราสารบางประเภทผู้ถือจะต้องจ่ายภาษีส าหรับผลประโยชน์ท่ีได้รับ ขณะที่ตราสารบางประเภทจะได้รับการยกเว้น
ภาษี เช่น ก าไรจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เป็นต้น  

1.2 ความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk) สามารถแบ่งออกได้ดังนี ้
   1.2.1 ความเส่ียงทางเครดิต (Credit Risk หรือ Default Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้กู้ยืม (ผู้ออกตรา-
สาร) จะไม่สามารถช าระดอกเบี้ย หรือเงินต้นได้ตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งโดยปกติตราสารที่ออกโดยรัฐบาล (พันธบัตร
รัฐบาล ตั๋วเงินคลัง) จะไม่มีความเสี่ยงชนิดนี้ ขณะที่ตราสารที่ออกโดยธุรกิจเอกชน (หุ้นกู)้ จะมีความเสี่ยงชนิดนี้เกิดขึ้น
โดยที่ความเสี่ยงดังกล่าวอาจไม่เท่ากันในแต่ละตราสาร ซึ่งผู้ลงทุนอาจป้องกันได้โดยพิ จารณาจากอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่ได้รับการประเมินจากสถาบันจัดล าดับความน่าเชื่อถือ 
    1.2.2 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนไม่สามารถขายตราสาร
ต่อให้กับนักลงทุนรายอ่ืนได้ในระยะเวลาอันสั้น และในราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น พันธบัตรรัฐบาล 
เป็นตราสารท่ีสามารถขายได้ในจังหวะเวลาและในราคาท่ีต้องการ เนื่องจากมีตลาดรองรับอยู่ตลอดและมีปริมาณซื้อ
ขายต่อวันสูง ก็จะถือว่าพันธบัตรรัฐบาลมีความคล่องตัวในการซื้อขายสูงหรืออีกนัยหนึ่งก็คือมีความเสี่ยงด้า นสภาพ
คล่องต่ า ซึ่งหากเปรียบเทียบกับหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตไม่สูงมากจะพบว่าไม่ค่อยมีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หากจะขายต้องลดราคาลงมากเพื่อจูงใจผู้ซื้อก็จะถือว่าหุ้นกู้ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงด้านสภาพคล่อง  

 1.2.3 ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk หรือ Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ราคาตราสารหรือ
หลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งโดยปกติราคาตรา
สารระยะยาวจะมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมากกว่าตราสารระยะสั้น ซึ่งหมายถึงว่า ตราสารระยะ
ยาวจะมีความเสี่ยงชนิดนี้มากกว่าตราสารระยะสั้น เช่น พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีจะมีความเสี่ยงมากกว่าตั๋วเงินคลัง
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อายุ 60 วัน นอกจากนี้ตราสารทุนก็มักจะมีความเสี่ยงด้านราคามากกว่าตราสารหนี้ ทั้งนี้เนื่องจากความผันผวนของ
ราคาตราสารทุนมีมากกว่าตราสารหนี้ นั่นเอง 
  1.2.4 ความเส่ียงจากเงินเฟ้อหรืออ านาจซ้ือ (Inflation Risk หรือ Purchasing Power Risk) หมายถึง 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารมีค่าลดลง อันเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ ทั้งนี้เพราะ
เมื่อเกิดเงินเฟ้อขึ้นอ านาจซื้อของเงินจะลดลง ตัวอย่างที่ชัดเจนคืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณ 2% 
ต่อปี ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 3% ต่อปี ดังนั้น จึงถือได้ว่าผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนนี้ติดลบ นอกจากนี้ 
ผู้ลงทุนในตราสารที่จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่ จะมีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อมากกว่าการลงทุนในตราสารที่ ได้
ผลตอบแทนลอยตัว เพราะถึงแม้ว่า การก าหนดอัตราผลตอบแทนในตราสารต่าง ๆ จะได้ค านึงถึงความเสี่ยงจากเงิน
เฟ้อไว้แล้วก็ตาม แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต อาจมากกว่าอัตราเงินเฟ้อที่ผู้ออกตรา
สารคาดคะเนไว้ก็เป็นได้  
  1.2.5 ความเส่ียงจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด (Event Risk) ในบางโอกาสมีความเป็นไปได้ที่ธุรกิจผู้ออก
ตราสาร อาจพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายอย่างกะทันหัน ซึ่งเป็นผลให้ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนหรือช าระคืนเงิน
ต้นให้กับผู้ลงทุนตามที่สัญญาไว้ได้ เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ การถูกครอบง ากิจการ การถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
จ านวนมาก เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไป จะพบว่าตราสารระยะยาวจะมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายนี้ได้มากกว่า
ตราสารระยะสั้น 
  1.2.6 ความเส่ียงอ่ืน ๆ หมายถึง ความเสี่ยงที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งอาจมีในการลงทุนใน
ตราสารบางชนิด เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) ความเสี่ยงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุน (Legal Risk) หรือความเสี่ยงจากสิทธิแฝงในตราสารหนี้  (Option-embedded Risk) 
เป็นต้น 

ดังนั้น ในการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน ผู้ลงทุนควรท าการเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทน
ที่คาดว่าจะได้รับกับความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วย ซึ่งโดยทั่วไป มักนิยมพิจารณาเปรียบเทียบ
อ้างอิงกับการลงทุนในตราสารที่ออกโดยรัฐบาล เนื่องจากมีความเสี่ยงและผลตอบแทนต่ าที่สุด  (เพราะตราสารที่
รัฐบาลเป็นผู้ออกจะไม่มีความเสี่ยงทางเครดิต และมักมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่ า) ในขณะที่หลักทรัพย์ที่ออกโดย
ธุรกิจเอกชนจะมีความเสี่ยงต่าง ๆ มากกว่า ดังนั้น โดยทั่วไปผู้ที่จะลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยธุรกิจเอกชน จึงต้องการ
อัตราผลตอบแทนมาชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ท าให้ต้องการผลตอบแทนมากกว่าอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตร
รัฐบาล ที่มีอายุครบก าหนดเท่า ๆ กัน นอกจากนี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายก็อาจมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แตกต่างกัน 
ดังนั้นในการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน จึงเลือกทางเลือกในการลงทุนที่แตกต่างกันไป 
 
2.  ตราสารทางการเงนิ  

ตราสารทางการเงินส าคัญ ๆ ที่ซื้อขายกันในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Market) ของประเทศไทย 
แบ่งออกเป็นตราสารทางการเงินในตลาดเงิน ตราสารทางการเงินในตลาดทุน และตราสารทางการเงินในตลาดอนุพันธ์ 
ดังนี้ 
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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 2.1 ตราสารทางการเงินในตลาดเงิน  
  2.1.1 ตั๋วเงินคลัง  
  2.1.2 ตราสารพาณชิย ์ 
  2.1.3 ใบรับฝากเงินหรือบัตรเงินฝาก  
 2.2 ตราสารทางการเงินในตลาดทุน  
  2.2.1 ตราสารหนี ้
   1) พันธบัตรรัฐบาล  
   2) พันธบัตรองค์กรภาครัฐ 
   3) หุ้นกู้เอกชน 
  2.2.2 ตราสารทุน  
   1) หุ้นสามัญ  
   2) หุ้นบุริมสิทธ ิ 
   3) ใบส าคัญแสดงสิทธิ ์ 
  2.2.3 หน่วยลงทุน  
   1) หน่วยลงทนุของกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ  
 2.3 ตราสารทางการเงินในตลาดอนพุนัธ์ 
  1) สัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
  2) ออปชัน 
  3) สัญญาสวอป 
 
 2.1 ตราสารทางการเงินในตลาดเงิน โดยทั่วไปจะเป็นหลักทรัพย์ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง  (Liquidity) 
ความเสี่ยงต่ า ให้ผลตอบแทนต่ า อย่างไรก็ตาม ตราสารแต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงและผลตอบแทนแตกต่างกันไปบา้ง 
ดังนั้นนักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนจึงควรต้องเข้าใจและรู้จักลักษณะของตราสารประเภทนี้ ที่ส าคัญ ๆ มีดังนี้ 
  2.1.1 ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) เป็นหลักทรัพย์ระยะสั้น ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ที่รัฐบาลเป็นผู้ออก โดย
ใช้วิธีประมูลแบบหักราคาส่วนลด (Discount Price) ดังนั้นผู้ลงทุนที่ซื้อตั๋วเงินคลังจึงได้รับผลตอบแทนเป็นเงินส่วนลด
ตามอัตราที่ระบุไว้ในตั๋วเงินคลัง 
  2.1.2 ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper) เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ออก
โดยบริษัทหรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงทางการค้า และฐานะทางการเงินเป็นที่น่าเชื่อถือ เพื่อกู้ยืมเงินจากผู้ลงทุน 
ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งบริษัทที่ออกจะเสียต้นทุนที่ต่ ากว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
  2.1.3 บัตรเงินฝาก (Certificate of Deposits) เป็นตราสารซึ่งเปลี่ยนมือได้ที่ธนาคารพาณิชย์ออกให้แก่ผู้
ฝากเงินเป็นหลักฐานการรับฝากเงินนั้น ๆ และเพื่อแสดงสิทธิ์ของผู้ทรงตราสารที่จะได้รับเงินฝากคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ โดยจะมีการก าหนดดอกเบี้ยไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยลงวันที่ 25 มิถุนายน 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินได ้
 2.  อธิบายลักษณะของตราสารการลงทุนได ้
 3.  อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรก ากับสถาบันการเงนิและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวติ

ได ้
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 2.1 ตราสารทางการเงินในตลาดเงิน โดยทั่วไปจะเป็นหลักทรัพย์ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง  (Liquidity) 
ความเสี่ยงต่ า ให้ผลตอบแทนต่ า อย่างไรก็ตาม ตราสารแต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงและผลตอบแทนแตกต่างกันไปบา้ง 
ดังนั้นนักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนจึงควรต้องเข้าใจและรู้จักลักษณะของตราสารประเภทนี้ ที่ส าคัญ ๆ มีดังนี้ 
  2.1.1 ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) เป็นหลักทรัพย์ระยะสั้น ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ที่รัฐบาลเป็นผู้ออก โดย
ใช้วิธีประมูลแบบหักราคาส่วนลด (Discount Price) ดังนั้นผู้ลงทุนที่ซื้อตั๋วเงินคลังจึงได้รับผลตอบแทนเป็นเงินส่วนลด
ตามอัตราที่ระบุไว้ในตั๋วเงินคลัง 
  2.1.2 ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper) เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ออก
โดยบริษัทหรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงทางการค้า และฐานะทางการเงินเป็นที่น่าเชื่อถือ เพื่อกู้ยืมเงินจากผู้ลงทุน 
ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งบริษัทที่ออกจะเสียต้นทุนที่ต่ ากว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
  2.1.3 บัตรเงินฝาก (Certificate of Deposits) เป็นตราสารซึ่งเปลี่ยนมือได้ที่ธนาคารพาณิชย์ออกให้แก่ผู้
ฝากเงินเป็นหลักฐานการรับฝากเงินนั้น ๆ และเพื่อแสดงสิทธิ์ของผู้ทรงตราสารที่จะได้รับเงินฝากคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ โดยจะมีการก าหนดดอกเบี้ยไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยลงวันที่ 25 มิถุนายน 
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน องค์กรก ากับสถาบันการเงินและสมาคมทีเ่กี่ยวขอ้ง   5-15 
 

2535 ก าหนดจ านวนเงินในบัตรเงินฝากแต่ละฉบับ ไม่ต ่ากว่าห้าแสนบาท และธนาคารพาณิชย์จะออกบัตรเงินฝาก 
เพื่อรับฝากเงินต ่ากว่า 3 เดือนหรือเกินกว่า 3 ปีไม่ได้ 
  2.2 ตราสารทางการเงินในตลาดทุน แบ่งออกได้เป็น ตราสารหนี้ และตราสารทนุ ดังต่อไปนี ้
  2.2.1 ตราสารหนี ้คือ ตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็นหนี้ระหว่างกัน โดยลักษณะของการเป็นตรา
สารเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนมือได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งตราสารหนี้ก็คือ การกู้ยืมเงินชนิดหนึ่งที่มีความเป็นมาตรฐาน ผู้ออก
ตราสารเป็นผู้กู้หรือลูกหนี้ ในขณะที่ผู้ให้กู้เป็นผู้ซื้อหรือเจ้าหนี้ โดยทั้งสองฝ่ายมีข้อผูกพันทางกฎหมายที่จะได้รับช าระ
เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด เช่น ดอกเบี้ย เงินต้น ตามเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ตราสารหนี้มีคุณสมบัติที่สามารถแบ่งเป็น
หน่วยย่อย ๆ ที่เท่า ๆ กันโดยได้ผลประโยชน์หรืออัตราผลตอบแทนเท่ากันทุกหน่วย และมีคุณสมบัติที่สามารถซื้อขาย
เปลี่ยนมือกันได้จนกว่าจะหมดอายุของตราสารนั้น ส าหรับการเรียกชื่อตราสารหนี้ มีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่าง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยทั่วไปในต่างประเทศใช้ค าว่า Bond ส าหรับตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
(Secured Bond) และใช้ค าว่า Debenture ส าหรับตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน  (Unsecured Bond) 
ส าหรับในประเทศไทยนิยมเรียกตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลหรือองค์กรของรัฐว่า พันธบัตร (Bond) ส่วนตราสารหนี้ที่
ออกโดยภาคเอกชนจะเรียกว่า หุ้นกู้ (Debenture)  
  ผู้ออกตราสารหนี้สามารถออกตราสารหนี้ระยะยาวได้ในหลายรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการเงินทุนและความสามารถในการช าระหนี้ในอนาคตของตน ในขณะเดียวกันรูปแบบของตราสารนั้นก็ตอบสนอง
ต่อความต้องการที่แตกต่างกันของนักลงทุนแต่ละประเภท ตราสารหนี้สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ โดยอาจแบ่ งตาม
ประเภทของผู้ออกตราสาร แบ่งตามสิทธิการเรียกร้อง แบ่งตามสินทรัพย์ที่น ามาค้ าประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  แบ่งตามประเภทของผู้ออกตราสารหนี ้
   1) พันธบัตรรัฐบาล  (Government Bond) เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลังตาม
ระเบียบและวิธีการที่กฎหมายก าหนด โดยเป็นการระดมเงินทุนจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้จ่ายในกิจการ
ของรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นการอุดหนุนภาระขาดดุลงบประมาณ ตราสารหนี้ชนิดนี้ผู้ลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้รัฐบาล
โดยตรง รัฐบาลจะจ่ายผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยแก่นักลงทุนตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด และจะจ่ายเงินต้นคืน
ตามราคาที่ตราไว้เมื่อครบก าหนดไถ่ถอน ตราสารชนิดนี้ถือว่าไม่มีความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดช าระดอกเบี้ยและเงินต้น  
(Default Free) เนื่องจากมีรัฐบาลเป็นลูกหนี้ แต่ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของราคาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาดยังคงมีอยู่ 
   2) พนัธบตัรองคก์รภาครัฐ เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรภาครัฐซึ่งมีชื่อเรียกตามองค์กรที่ออก
ตราสาร เช่น พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พันธบัตรดังกล่าวเป็นการกู้เงินโดยตรง
ขององค์กรภาครัฐนั้น ๆ ซึ่งจะมีหน้าที่และภาระในการช าระหนี้ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ก าหนดไว้ ความสามารถ
ในการช าระหนี้และฐานะทางการเงินขององค์กรจึงเป็นเร่ืองที่ผู้ลงทุนต้องพิจารณา อย่างไรก็ตาม พันธบัตรเหล่านี้มัก
ได้รับการค้ าประกันจากรัฐบาลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและระดมทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง 
   3) หุ้นกู้ภาคเอกชน  (Corporate Bond หรือ Debenture) เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคธุรกิจ
เอกชนเพื่อระดมทุนจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ในการด าเนินกิจการของตน ตราสารหนี้เหล่านี้มักจะมีการ
ออกแบบในรูปลักษณะต่าง ๆ กัน และจะมีความเสี่ยงของการที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดในการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นอยู่ 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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5-16   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

ซึ่งจะแสดงให้เห็นเป็นอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของหุ้นกู้นั้น ๆ ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ นักลงทุน
จะต้องค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระดอกเบี้ยและเงินต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความมั่นคงและฐานะทางการ
เงินของบริษัทผู้ออก ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นกู้จะมีความเสี่ยงสูงเสมอไป เนื่องจากบริษัทเอกชนบางรายนั้นอาจมี
สถานะทางการเงินดีมาก แต่โดยทั่วไป อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้เอกชนมักจะสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลที่มีลักษณะและอายุเท่ากัน ซึ่งส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นนี้เรียกว่ า Credit Spread หรือ Risk Premium ซึ่งก็คือ
ค่าชดเชยค่าความเสี่ยงทางเครดิตนั่นเอง 
  แบ่งตามสิทธิในการเรียกร้อง 
   1) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ (Senior Bond) หมายถึง หุ้นกู้ประเภทที่ผู้ถือมีสิทธิทัดเทียมกับเจ้าหนี้สามัญ
รายอ่ืน ๆ ในการเรียกร้องสินทรัพย์ทดแทน ซึ่งสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นสามัญ
ตามล าดับ การแบ่งประเภทตามสิทธิการเรียกร้องของหุ้นกู้ จะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่มีการเฉลี่ยทรัพย์หรือการช าระ
บัญชีบริษัท เนื่องจากบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการช าระบัญชีเพื่อเลิก
กิจการ แต่ถ้าไม่มีกรณีดังกล่าว การช าระดอกเบี้ยและเงินต้นในระหว่างงวดหรือเมื่อครบก าหนดไถ่ถอนจะเป็นไป
ตามปกติที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

  2) หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ (Subordinate Bond) หมายถึง หุ้นกู้ประเภทที่ผู้ถือมีสิทธิในอันดับที่ด้อยกว่า
เจ้าหนี้สามัญรายอ่ืน ๆ ในการเรียกร้องสินทรัพย์จากผู้ออกแต่จะสูงกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญซึ่งจะมีสิทธิ
เป็นอันดับสุดท้าย  
  แบ่งตามการใช้สินทรัพย์ค า้ประกนั 
   1) หุน้กูมี้หลกัประกนั (Secured Bond) หมายถึง การที่ผู้ออกหุ้นกู้น าสินทรัพย์ตามที่ก าหนดมาค้ า
ประกันการออกหุ้นกู้นั้นและผู้ถือหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเต็มที่เหนือสินทรัพย์นั้น หรือเป็นการค้ าประกันจากสถาบันอ่ืนก็ได้ 
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ได้ก าหนดให้การออกหุ้นกู้ชนิดนี้ต้องมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  (Bondholder’s 
Representative) ซึ่งในต่างประเทศอาจเรียกว่าผู้ดูแลสินทรัพย์ (Trustee) เพื่อท าหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการรับ
จ านอง รับจ าน า หรือรับหลักประกันอย่างอื่น และเพื่อการใช้สิทธิบังคับหลักประกัน รวมทั้งการตรวจสอบสถานะของ
สินทรัพย์ที่น ามาค้ าประกัน  
   2) หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั (Unsecured Bond) หมายถึง หุ้นกู้นั้นไม่มีสินทรัพย์ใด ๆ ค้ าประกัน โดย
ผู้ถือหุ้นกู้ชนิดนี้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ทั่วไปของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถช าระหนี้หรืออยู่ในสถานะ
ล้มละลาย ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับการช าระหนี้โดยการเฉลี่ยสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอ่ืน ๆ ตามสิทธิและสัดส่วน 
  แบ่งตามชนิดของสิทธิแฝง  
  ถ้าแบ่งตราสารหนี้ตามสิทธิแฝง (Embedded Option) ที่ติดมากับหุ้นกู้ จะแบง่ได้ดงันี ้ 
   1) หุ้นกู้ท่ีจ่ายดอกเบ้ียคงท่ีและปราศจากสิทธิแฝงอ่ืน (Straight/Fixed Rate and Option Free 
Bond) เป็นหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามที่ก าหนดและตามระยะเวลาของอายุตราสารหนี้ โดยพันธบัตรภาครัฐ
และหุ้นกู้ของเอกชนในตลาดส่วนใหญ่มีลักษณะการจ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่ 
   2) หุน้กูจ่้ายดอกเบ้ียแบบลอยตวั (Floating Rate Bond) หมายถึง เป็นหุ้นกู้ที่ก าหนดอัตราดอกเบี้ย
ที่จ่ายในลักษณะลอยตัวที่ผันแปรไปตามอัตราอ้างอิงหรือดัชนีที่ก าหนดไว้ 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินได ้
 2.  อธิบายลักษณะของตราสารการลงทุนได ้
 3.  อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรก ากับสถาบันการเงนิและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวติ

ได ้
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5-16   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

ซึ่งจะแสดงให้เห็นเป็นอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของหุ้นกู้นั้น ๆ ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ นักลงทุน
จะต้องค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระดอกเบี้ยและเงินต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความมั่นคงและฐานะทางการ
เงินของบริษัทผู้ออก ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นกู้จะมีความเสี่ยงสูงเสมอไป เนื่องจากบริษัทเอกชนบางรายนั้นอาจมี
สถานะทางการเงินดีมาก แต่โดยทั่วไป อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้เอกชนมักจะสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลที่มีลักษณะและอายุเท่ากัน ซึ่งส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นนี้เรียกว่ า Credit Spread หรือ Risk Premium ซึ่งก็คือ
ค่าชดเชยค่าความเสี่ยงทางเครดิตนั่นเอง 
  แบ่งตามสิทธิในการเรียกร้อง 
   1) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ (Senior Bond) หมายถึง หุ้นกู้ประเภทที่ผู้ถือมีสิทธิทัดเทียมกับเจ้าหนี้สามัญ
รายอ่ืน ๆ ในการเรียกร้องสินทรัพย์ทดแทน ซึ่งสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นสามัญ
ตามล าดับ การแบ่งประเภทตามสิทธิการเรียกร้องของหุ้นกู้ จะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่มีการเฉลี่ยทรัพย์หรือการช าระ
บัญชีบริษัท เนื่องจากบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการช าระบัญชีเพื่อเลิก
กิจการ แต่ถ้าไม่มีกรณีดังกล่าว การช าระดอกเบี้ยและเงินต้นในระหว่างงวดหรือเมื่อครบก าหนดไถ่ถอนจะเป็นไป
ตามปกติที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

  2) หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ (Subordinate Bond) หมายถึง หุ้นกู้ประเภทที่ผู้ถือมีสิทธิในอันดับที่ด้อยกว่า
เจ้าหนี้สามัญรายอ่ืน ๆ ในการเรียกร้องสินทรัพย์จากผู้ออกแต่จะสูงกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญซึ่งจะมีสิทธิ
เป็นอันดับสุดท้าย  
  แบ่งตามการใช้สินทรัพย์ค า้ประกนั 
   1) หุน้กูมี้หลกัประกนั (Secured Bond) หมายถึง การที่ผู้ออกหุ้นกู้น าสินทรัพย์ตามที่ก าหนดมาค้ า
ประกันการออกหุ้นกู้นั้นและผู้ถือหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเต็มที่เหนือสินทรัพย์นั้น หรือเป็นการค้ าประกันจากสถาบันอ่ืนก็ได้ 
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ได้ก าหนดให้การออกหุ้นกู้ชนิดนี้ต้องมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  (Bondholder’s 
Representative) ซึ่งในต่างประเทศอาจเรียกว่าผู้ดูแลสินทรัพย์ (Trustee) เพื่อท าหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการรับ
จ านอง รับจ าน า หรือรับหลักประกันอย่างอื่น และเพื่อการใช้สิทธิบังคับหลักประกัน รวมทั้งการตรวจสอบสถานะของ
สินทรัพย์ที่น ามาค้ าประกัน  
   2) หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั (Unsecured Bond) หมายถึง หุ้นกู้นั้นไม่มีสินทรัพย์ใด ๆ ค้ าประกัน โดย
ผู้ถือหุ้นกู้ชนิดนี้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ทั่วไปของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถช าระหนี้หรืออยู่ในสถานะ
ล้มละลาย ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับการช าระหนี้โดยการเฉลี่ยสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอ่ืน ๆ ตามสิทธิและสัดส่วน 
  แบ่งตามชนิดของสิทธิแฝง  
  ถ้าแบ่งตราสารหนี้ตามสิทธิแฝง (Embedded Option) ที่ติดมากับหุ้นกู้ จะแบง่ได้ดงันี ้ 
   1) หุ้นกู้ท่ีจ่ายดอกเบ้ียคงท่ีและปราศจากสิทธิแฝงอ่ืน (Straight/Fixed Rate and Option Free 
Bond) เป็นหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามที่ก าหนดและตามระยะเวลาของอายุตราสารหนี้ โดยพันธบัตรภาครัฐ
และหุ้นกู้ของเอกชนในตลาดส่วนใหญ่มีลักษณะการจ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่ 
   2) หุน้กูจ่้ายดอกเบ้ียแบบลอยตวั (Floating Rate Bond) หมายถึง เป็นหุ้นกู้ที่ก าหนดอัตราดอกเบี้ย
ที่จ่ายในลักษณะลอยตัวที่ผันแปรไปตามอัตราอ้างอิงหรือดัชนีที่ก าหนดไว้ 
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   3) หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (Convertible Bond) หมายถึง หุ้นกู้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการแปลงสภาพจาก
การถือหุ้นกู้ไปเป็นการถือหุ้นสามัญตามอัตรา ราคา และเวลาที่ก าหนด  ซึ่งก็คือเกิดการเปลี่ยนสภาพจากการเป็น
เจ้าหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารไปเป็นเจ้าของ นั่นเอง 
   4) หุ้นกูป้ระเภททยอยจ่ายคืนเงินตน้ (Amortizing Bond) หมายถึง หุ้นกู้ประเภทที่ผู้ออกหุ้นกู้
ทยอยจ่ายคืนเงินต้นคืนแก่ผู้ถือในแต่ละงวด แทนที่จะเป็นการจ่ายคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดอายุดังเช่น     
ตราสารหนี้ปกติ 
   5) หุ้นกูท่ี้ผูอ้อกมีสิทธิเรียกคืนก่อนก าหนด (Callable Bond) หมายถึงหุ้นกู้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ออกใน
การเรียกคืนหรือไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นก่อนก าหนด ซึ่งก าหนดการไถ่ถอนจะต้องถูกระบุไว้ตั้งแต่ต้น โดยปกติผู้ออกจะเรียกคืน
หุ้นกู้ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงจนท าให้ต้นทุนของหุ้นกู้ที่มีอยู่นั้นสูงมากเกินควร หรืออาจเกิดจากการที่
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้สูงขึ้น ท าให้สามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าเดิมได้  
   6) หุน้กูท่ี้ผูถื้อมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (Puttable Bond) หมายถึง หุ้นกู้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด โดยรายละเอียดของเงื่อนไขและวิธีการจะก าหนดล่วงหน้าตั้งแต่วันออกตราสารนั้น ซึ่ง    
ผู้ออกสามารถเลือกที่จะไถ่ถอนหรือไม่ก็ได้ เช่น หากผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกลดลง ผู้ถืออาจ
เลือกที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ชนิดนี้ 
   7) หุ้นกูท่ี้เกิดจากการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย  ์(Securitization) หมายถึงหุ้นกู้ที่เกิดจาก
กระบวนการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ โดยผู้ถือจะได้รับกระแสเงินสดจากตัวสินทรัพย์ที่น ามาแปลงนั้น โดย
ปกติหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีอันดับความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากมีตัวหลักทรัพย์ที่น ามาแปลงนั้นค้ าประกัน หรือมี
กระบวนการเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถืออ่ืน ๆ (Credit Enhancement) ตราสารหนี้ชนิดนี้มีความส าคัญเชิงเศรษฐกิจ
เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้สินทรัพย์ซึ่งมีการเปลี่ยนมือได้ยากให้กลายเป็นหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อ
ขายเปลี่ยนมือได้ง่าย เป็นการเพิ่มสภาพคล่องและท าให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ที่มีสินทรัพย์เหล่านี้สามารถท าการแปลง
เป็นหลักทรัพย์เป็นการลดภาระในการด ารงเงินกองทุนและเพิ่มเงินสดเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการ ดังนั้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตลาดตราสารหนี้ชนิดนี้จึงเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าตราสารหนี้ชนิดอื่น ๆ  
  2.2.2 ตราสารทุน คือตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือ   
ตราสารทุนจะมีฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ” รวมทั้งมีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ของกิจการ และมี
โอกาสจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล (Dividend) อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีข้อผูกพันว่ากิจการที่ออกตราสารทุน
จะต้องจ่ายเงินปันผลเสมอไป ทั้งนี้ การตัดสินใจจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลก าไรและข้อตกลงของธุรกิจนั้น  ๆ ตรา
สารทุนที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือวอแรนท์ (Warrant)  

 1) หุน้สามญั ถือว่าเป็นส่วนของผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ลงทุนในหุ้นชนิดนี้จะมีสิทธิในการ
ควบคุมการด าเนินงานของกิจการ และถ้ากิจการประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับก็จะ
สูงตามไปด้วย แต่ในขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นสามัญก็ต้องรับความเสี่ยงในการด าเนินงานของกิจการอย่างเต็มที่เช่นกัน 
กล่าวคือ ถ้าบริษัทขาดทุน ผู้ถือหุ้นสามัญจะต้องรับส่วนของการขาดทุนนั้นด้วย 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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5-18   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

    หุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์ที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการ  โดยความเป็นเจ้าของจะถูกแบ่งตาม
จ านวนหุ้น ซึ่งหุ้นสามัญแต่ละหุ้นจะมีการก าหนดราคาที่ตราไว้ (Par value) หุ้นละเท่า ๆ กัน และอัตราส่วนการถือหุ้น
จะค านวณจากจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ ถือเปรียบเทียบกับจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
   การเป็นเจ้าของกิจการโดยการถือหุ้นสามัญนั้น ผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ก าหนด ดังนี้ 
    (1) มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้งผู้บริหาร 
การตัดสินใจเรื่องเงินปันผล และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น 
    (2) ได้รับส่วนแบ่งก าไรในรูปของเงินปันผล 
    (3) ได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินเมื่อมีการจ าหน่าย 
    (4) ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
   ในภาพรวมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่และจะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล แต่จะได้รับสิทธิเป็นล าดับสุดท้าย นั่นคือ ภายหลังที่เจ้าหนี้ได้รับผลตอบแทนในรูป
ดอกเบี้ยและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีที่กิจการล้มละลาย ผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิ
ได้รับส่วนแบ่งที่เหลือเฉพาะเมื่อบริษัทจ่ายภาระผูกพันที่มีต่อผู้เรียกร้องอื่น เช่น เจ้าหนี้ทั้งหมดแล้ว 
   2) หุ้นบุริมสิทธิ เป็นตราสารที่มีลักษณะกึ่งหนี้สินและกึ่งทุน กล่าวคือ หุ้นบุริมสิทธิเหมือนหุ้น
สามัญตรงที่มีการจ่ายเงินปันผล และยังถูกจัดรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของของกิจการ แต่หุ้นบุริมสิทธิก็มีลักษณะเหมือน
หนี้ระยะยาวตรงที่ระบุจ่ายเงินปันผลในอัตราคงที่เหมือนหุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิโดยทั่วไปไม่มีก าหนดอายุไถ่ถอน จึงนับเป็น
เงินลงทุนระยะยาว ในกรณีที่เลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแม้จะได้สิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์ก่อนหุ้นสามัญแต่ก็หลงั
เจ้าหนี้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะสามารถเรียกร้องให้บริษัทช าระคืนทุนได้สูงสุดเท่ากับราคาที่ตราไว้ (Par Value) ของ
หุ้นบุริมสิทธินั้น ๆ แต่ถ้าหลังจากช าระหนี้สินแล้วไม่มีทรัพย์สินเหลืออยู่ ทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญก็จะต้องรับส่วน
ที่ขาดทุนนั้นไป นอกจากนี้การจ่ายเงินปันผลส าหรับหุ้นบุริมสิทธิบางประเภทยังอาจระงับไม่จ่ายเงินปันผลได้  หาก
บริษัทขาดทุนหรืออยู่ในภาวะการเงินที่ไม่ดี ซึ่งต่างจากหนี้สินที่บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยอย่างแน่นอน 
ไม่ว่าฐานะการเงินของบริษัทจะเป็นอย่างไร  

  ข้อก าหนดที่อาจมีของหุ้นบุริมสทิธิ 
    (1) สิทธิในการออกเสียง โดยปกติแล้วผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่มีสิทธิในการออกเสียงเลือก
กรรมการบริหารบริษัทเว้นแต่ในบางครั้งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถออกเสียงเลือกกรรมการบริหารบริษัทได้บางส่วนซึ่ง
มักเป็นส่วนน้อยเช่น 3 คน ใน 10 คนของคณะกรรมการการบริหารได้ เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น เช่น ไม่มีการ
จ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี เป็นต้น 
    (2) ข้อก าหนดในการเรียกหุ้นคืน  สิทธิในการเรียกหุ้นคืนนั้นเป็นของกิจการผู้ออกหุ้น
บุริมสิทธิที่จะใช้เรียกหุ้นบุริมสิทธิคืนได้เช่นเดียวกับหุ้นกู้  โดยกิจการอาจต้องจ่ายเงินแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสูงกว่าที่
ก าหนดไว้ในราคาหน้าหุ้น เช่น ถ้าราคาที่ตราไว้ของหุ้นบุริมสิทธิเป็น 100 บาท เมื่อกิจการต้องการเรียกหุ้นคืนอาจต้อง
จ่าย 110 บาท เป็นต้น 
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน องค์กรก ากับสถาบันการเงินและสมาคมทีเ่กี่ยวขอ้ง   5-3 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินได ้
 2.  อธิบายลักษณะของตราสารการลงทุนได ้
 3.  อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรก ากับสถาบันการเงนิและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวติ

ได ้
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5-18   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

    หุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์ที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการ  โดยความเป็นเจ้าของจะถูกแบ่งตาม
จ านวนหุ้น ซึ่งหุ้นสามัญแต่ละหุ้นจะมีการก าหนดราคาที่ตราไว้ (Par value) หุ้นละเท่า ๆ กัน และอัตราส่วนการถือหุ้น
จะค านวณจากจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ ถือเปรียบเทียบกับจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
   การเป็นเจ้าของกิจการโดยการถือหุ้นสามัญนั้น ผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ก าหนด ดังนี้ 
    (1) มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้งผู้บริหาร 
การตัดสินใจเรื่องเงินปันผล และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น 
    (2) ได้รับส่วนแบ่งก าไรในรูปของเงินปันผล 
    (3) ได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินเมื่อมีการจ าหน่าย 
    (4) ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
   ในภาพรวมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่และจะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล แต่จะได้รับสิทธิเป็นล าดับสุดท้าย นั่นคือ ภายหลังที่เจ้าหนี้ได้รับผลตอบแทนในรูป
ดอกเบี้ยและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีที่กิจการล้มละลาย ผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิ
ได้รับส่วนแบ่งที่เหลือเฉพาะเมื่อบริษัทจ่ายภาระผูกพันที่มีต่อผู้เรียกร้องอื่น เช่น เจ้าหนี้ทั้งหมดแล้ว 
   2) หุ้นบุริมสิทธิ เป็นตราสารที่มีลักษณะกึ่งหนี้สินและกึ่งทุน กล่าวคือ หุ้นบุริมสิทธิเหมือนหุ้น
สามัญตรงที่มีการจ่ายเงินปันผล และยังถูกจัดรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของของกิจการ แต่หุ้นบุริมสิทธิก็มีลักษณะเหมือน
หนี้ระยะยาวตรงที่ระบุจ่ายเงินปันผลในอัตราคงที่เหมือนหุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิโดยทั่วไปไม่มีก าหนดอายุไถ่ถอน จึงนับเป็น
เงินลงทุนระยะยาว ในกรณีที่เลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแม้จะได้สิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์ก่อนหุ้นสามัญแต่ก็หลงั
เจ้าหนี้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะสามารถเรียกร้องให้บริษัทช าระคืนทุนได้สูงสุดเท่ากับราคาที่ตราไว้ (Par Value) ของ
หุ้นบุริมสิทธินั้น ๆ แต่ถ้าหลังจากช าระหนี้สินแล้วไม่มีทรัพย์สินเหลืออยู่ ทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญก็จะต้องรับส่วน
ที่ขาดทุนนั้นไป นอกจากนี้การจ่ายเงินปันผลส าหรับหุ้นบุริมสิทธิบางประเภทยังอาจระงับไม่จ่ายเงินปันผลได้  หาก
บริษัทขาดทุนหรืออยู่ในภาวะการเงินที่ไม่ดี ซึ่งต่างจากหนี้สินที่บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยอย่างแน่นอน 
ไม่ว่าฐานะการเงินของบริษัทจะเป็นอย่างไร  

  ข้อก าหนดที่อาจมีของหุ้นบุริมสทิธิ 
    (1) สิทธิในการออกเสียง โดยปกติแล้วผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่มีสิทธิในการออกเสียงเลือก
กรรมการบริหารบริษัทเว้นแต่ในบางครั้งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถออกเสียงเลือกกรรมการบริหารบริษัทได้บางส่วนซึ่ง
มักเป็นส่วนน้อยเช่น 3 คน ใน 10 คนของคณะกรรมการการบริหารได้ เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น เช่น ไม่มีการ
จ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี เป็นต้น 
    (2) ข้อก าหนดในการเรียกหุ้นคืน  สิทธิในการเรียกหุ้นคืนนั้นเป็นของกิจการผู้ออกหุ้น
บุริมสิทธิที่จะใช้เรียกหุ้นบุริมสิทธิคืนได้เช่นเดียวกับหุ้นกู้  โดยกิจการอาจต้องจ่ายเงินแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสูงกว่าที่
ก าหนดไว้ในราคาหน้าหุ้น เช่น ถ้าราคาที่ตราไว้ของหุ้นบุริมสิทธิเป็น 100 บาท เมื่อกิจการต้องการเรียกหุ้นคืนอาจต้อง
จ่าย 110 บาท เป็นต้น 
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    (3) การจัดสรรเงินกองทุน ในบางบริษัทอาจมีโครงการที่จะไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิคืน อาจเป็น
เพราะหมดความจ าเป็นที่จะใช้เงินดังกล่าว ซึ่งกิจการสามารถท าได้โดยการตั้งกองทุนเพื่อการไถ่ถอน (Sinking Fund) 
ขึ้นมา โดยเงินกองทุนดังกล่าวบริษัทจะสะสมมาจากก าไรหลังหักภาษีของกิจการ 
    (4) การแปลงสภาพ  บางครั้งหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 
ตัวอย่างเช่น หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ณ เวลาที่ก าหนดให้เวลาหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งสิทธิใน
การแปลงสภาพนี้จะต้องระบุไว้ตั้งแต่เริ่มออกหุ้นบุริมสิทธิ พร้อมกับเงื่อนไขอ่ืน ๆ ในการแปลงสภาพด้วย 
   3) ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิ เป็นตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหลักทรัพย์ที่ใบส าคัญแสดงสิทธินั้น
อ้างอิงอยู่ (Underlying Asset) ตามราคาใช้สิทธิ ( Exercise Price) จ านวนที่ให้ใช้สิทธิ (นิยมใช้เป็นอัตราส่วน) และ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งหากบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงของตัวเองจะเรียกว่า 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ตัวอย่างเช่น ใบส าคัญแสดงสิทธิของ บริษัทดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น
สามัญเดิม รุ่นที่ 2 ซึ่งมีชื่อย่อของหลักทรัพย์ว่า DCON-W2 มีการก าหนดราคาใช้สิทธิไว้ที่ 0.481 บาท และอัตราใช้
สิทธิ เท่ากับ 1 : 1.04 และวันหมดอายุคือ 28 มกราคม 2560 อย่างไรก็ตามหากผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลที่
สาม ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนผูอ้อกหลักทรัพย์อ้างอิง จะเรียกว่า ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 
ซึ่งเรียกสั้น  ๆ ว่า DW โดย DW จะมีสัญลักษณ์ ในการซื้อขายเฉพาะ  (Ticker) เช่น IRPC13C1602A หมายถึง
หลักทรัพย์ IRPC ที่ออกโดยสมาชิกเลขที่ 13 ของตลาดฯ คือ KGI มีการก าหนดราคาใช้สิทธิไว้ที่ 3.850 บาท และ
อัตราใช้สิทธิ เท่ากับ 1 : 1.14999 และวันหมดอายุคือ 11 กุมภาพันธ์ 2559 
  2.2.3 หน่วยลงทุน (Unit Trust) คือหลักทรัพย์ที่ออกขายโดยบริษัทจัดการลงทุนเพื่อระดมเงินเข้า
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งมีสภาพเป็นนิติบุคคล ที่แยกต่างหากจากบริษัทจัดการลงทุน กองทุนรวมจะจัดสรรเงินที่ได้
ระดมมาลงทุนในตลาดการเงินตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีฐานะร่วมเป็นเจ้าของของ
กองทุนรวมนั้น ๆ และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากผลก าไรที่เกิดขึ้นจากการที่กองทุนรวมนั้น ๆ ไปลงทุน (ซึ่งอาจ
ขาดทุนก็ได้)    
  กองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุน ส าหรับผู้ลงทุนรายย่อยที่ประสงค์จะน าเงินมาลงทุนในตลาด
การเงิน แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการ เช่น มีทุนทรัพย์จ านวนจ ากัด  หรือไม่มีประสบการณ์ ความรู้ในการ
ลงทุน หรือไม่มีเวลาจะศึกษาและติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน ดังนั้นกองทุนรวมจึงเป็นเครื่องมือใน
การลงทุนทางอ้อมที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ 
  ด้วยกองทุนรวมเป็นเสมือนหนึ่งเครื่องมือในการลงทุนของผู้ลงทุน ดังนั้น จึงต้องมีความหลากหลาย
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับแต่ละลักษณะของผู้ลงทุน โดยทั่วไปกองทุนรวมสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้  
   แบ่งตามประเภทของการขายคืนหน่วยลงทุน 
   1) กองทุนปิด (Closed-End Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนคงที่ ไม่เพิ่มขึ้นและไม่
ลดลง และเปิดให้มีการจองซื้อเพียงครั้งเดียวเมื่อจัดตั้งโครงการ มีก าหนดอายุโครงการแน่นอน และบริษัทจัดการไม่รับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อน ครบก าหนดอายุ
โครงการได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว อายุโครงการของกองทุนรวมในประเทศไทย จะมีก าหนด 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี และเพื่อ
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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5-20   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

เพิ่มสภาพคล่อง ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจน าหน่วยลงทุนของกองทุนปิดไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
รอง (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือจัดให้มี ตัวแทนจัดการซื้อขาย (Market Maker)  
   2) กองทุนเปิด (Open-End Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่สามารถเพิ่มหรือลดหน่วยลงทุนได้ ไม่มี
ก าหนดอายุโครงการ และบริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เช่น ทุกวัน  
ทุกสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุกหกเดือน กองทุนเปิดจึงเป็นที่นิยมมากกว่ากองทุนปิด เพราะ
มีสภาพคล่องมากกว่า 
 

ตารางที ่5.2 เปรียบเทยีบกองทุนปิดและกองทุนเปิด 
 
  กองทุนปิด กองทุนเปิด 
1. จ านวนหน่วยลงทุน ก าหนดแน่นอน ไม่เพิม่ ไมล่ด สามารถเพิ่มหรือลดลงได ้
2. อายุโครงการ มีก าหนดแน่นอน ไม่มีก าหนด (evergreen)  
3. การซื้อหน่วยลงทุน เปิดให้จองซื้อครั้งเดยีวเมื่อเริ่ม

โครงการหากประสงค์ซื้อเพิ่มใน
ภายหลัง ต้องเข้าซื้อในตลาดรอง 
(กรณีบริษัทจดัการน าหน่วยลงทุนเข้า
จดทะเบียนซื้อขาย) หรือแสดงความ
จ านงกับตัวแทนขาย (market 
maker) ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง 

สามารถซื้อเพิ่มจ านวนหน่วยกับบริษัทจัดการ
โดยตรง หรือตดิต่อผ่านตัวแทนสนับสนุนการขาย 
ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และ
นิติบุคคล เช่น ธนาคาร หรือบริษทัหลักทรัพย์ ซึ่ง
จะท าหน้าท่ีส่งค าสั่งซื้อมายังบริษทัจัดการ 

4.  การขายคืนหน่วย
ลงทุน 

บริษัทจัดการไมร่ับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จนกว่าจะครบอายุโครงการ หากผู้
ลงทุนมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน ต้อง
ขายหน่วยลงทุนที่ถือไว้ในตลาดรองใน
ราคาตลาดให้แกผู่้ประสงค์ซื้อ 

บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
ก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในหนังสือช้ีชวน (รายวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน) ในราคาเท่ากับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ หักด้วยค่าธรรมเนยีม (ถ้ามี)  

5.  การจดทะเบียนซื้อขาย นิยมจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทนุใน
ตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ไม่นิยมจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง 
เพราะสามารถซื้อขายผา่นตัวแทนสนับสนุนการ
ขายได้อยู่แล้ว 

   

 แบ่งตามนโยบายการลงทุน 10 แบบมาตรฐานของส านักงาน ก.ล.ต. 
   1) กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ่งตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยทั่วไป
แล้ว กองทุนรวมตราสารแห่งทุนมีความผันผวนในระยะสั้นสูงกว่ากองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารประเภทอ่ืน 
จึงเหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง และควรลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินได ้
 2.  อธิบายลักษณะของตราสารการลงทุนได ้
 3.  อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรก ากับสถาบันการเงนิและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวติ

ได ้
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เพิ่มสภาพคล่อง ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจน าหน่วยลงทุนของกองทุนปิดไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
รอง (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือจัดให้มี ตัวแทนจัดการซื้อขาย (Market Maker)  
   2) กองทุนเปิด (Open-End Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่สามารถเพิ่มหรือลดหน่วยลงทุนได้ ไม่มี
ก าหนดอายุโครงการ และบริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เช่น ทุกวัน  
ทุกสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุกหกเดือน กองทุนเปิดจึงเป็นที่นิยมมากกว่ากองทุนปิด เพราะ
มีสภาพคล่องมากกว่า 
 

ตารางที ่5.2 เปรียบเทยีบกองทุนปิดและกองทุนเปิด 
 
  กองทุนปิด กองทุนเปิด 
1. จ านวนหน่วยลงทุน ก าหนดแน่นอน ไม่เพิม่ ไมล่ด สามารถเพิ่มหรือลดลงได ้
2. อายุโครงการ มีก าหนดแน่นอน ไม่มีก าหนด (evergreen)  
3. การซื้อหน่วยลงทุน เปิดให้จองซื้อครั้งเดยีวเมื่อเริ่ม

โครงการหากประสงค์ซื้อเพิ่มใน
ภายหลัง ต้องเข้าซื้อในตลาดรอง 
(กรณีบริษัทจดัการน าหน่วยลงทุนเข้า
จดทะเบียนซื้อขาย) หรือแสดงความ
จ านงกับตัวแทนขาย (market 
maker) ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง 

สามารถซื้อเพิ่มจ านวนหน่วยกับบริษัทจัดการ
โดยตรง หรือตดิต่อผ่านตัวแทนสนับสนุนการขาย 
ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และ
นิติบุคคล เช่น ธนาคาร หรือบริษทัหลักทรัพย์ ซึ่ง
จะท าหน้าท่ีส่งค าสั่งซื้อมายังบริษทัจัดการ 

4.  การขายคืนหน่วย
ลงทุน 

บริษัทจัดการไมร่ับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จนกว่าจะครบอายุโครงการ หากผู้
ลงทุนมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน ต้อง
ขายหน่วยลงทุนที่ถือไว้ในตลาดรองใน
ราคาตลาดให้แกผู่้ประสงค์ซื้อ 

บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
ก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในหนังสือช้ีชวน (รายวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน) ในราคาเท่ากับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ หักด้วยค่าธรรมเนยีม (ถ้ามี)  

5.  การจดทะเบียนซื้อขาย นิยมจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทนุใน
ตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ไม่นิยมจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง 
เพราะสามารถซื้อขายผา่นตัวแทนสนับสนุนการ
ขายได้อยู่แล้ว 

   

 แบ่งตามนโยบายการลงทุน 10 แบบมาตรฐานของส านักงาน ก.ล.ต. 
   1) กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ่งตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยทั่วไป
แล้ว กองทุนรวมตราสารแห่งทุนมีความผันผวนในระยะสั้นสูงกว่ากองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารประเภทอ่ืน 
จึงเหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง และควรลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว 
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   2) กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี (General Fixed Income Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบาย
การลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดังกล่าวลงทุนได้ ห้ามมิให้กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนหรือตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน (หุ้นกู้แปลงสภาพ) กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีความเสี่ยงน้อยกว่า
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน จึงเหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกว่า 
   3) กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ีระยะยาว (Long-term Fixed Income Fund)  หมายถึง กองทุนรวม
ที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดังกล่าวลงทุนได้ โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ด ารงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (Portfolio Duration)3 ในขณะใดขณะหนึ่งของกองทุนรวมนั้นมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไป จึง
เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงต่ า และสามารถลงทุนระยะยาวได้ 
   4) กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ีระยะสั้น (Short-term fixed income fund)  หมายถึง กองทุนรวมที่
มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดังกล่าวลงทุนได้ โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์ที่ จะ
ด ารง พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (Portfolio Duration)3 ในขณะใดขณะหนึ่งของกองทุนรวมนั้นไม่เกินหนึ่งปี จึงเหมาะ
ส าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้น และต้องการความเสี่ยงต่ า 
   5) กองทุนรวมผสม (Balanced Fund)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือให้ความเห็นชอบให้
กองทุนประเภทดังกล่าวลงทุนได้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะด ารงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนในขณะใด
ขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละ 65 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนผสมลงทุนใน
ตราสารได้ทุกประเภท ผู้จัดการกองทุนสามารถแสวงหาโอกาสลงทุนที่ดีกว่าได้ท้ังในตลาดตราสารทุนและตลาดตรา
สารหนี้ แต่เป็นการจัดสรรเงินลงทุนประเภทสมดุล เพราะมีข้อก าหนดเกี่ยวกับ Ceiling และ Floor ในการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนผสมเหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง 

  6) กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการ
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือให้
ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดังกล่าวลงทุนได้ ทั้งนี้ขึ้นกับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น สามารถลงทุนในตราสารทุกประเภท
เช่นเดียวกับกับกองทุนรวมผสม แต่ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับ Ceiling และ Floor ในการลงทุนในตราสารทุนแต่อย่างใด 
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น จึงเหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง 
 

 

 3 พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (Portfolio Duration) หมายถึง อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักของกระแสเงินที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ซ่ึงถ้าพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน มากกว่าหนึ่งปี ก็มีความหมายโดยทั่วไปว่า ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนและมีไว้ มีอายุเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งปี 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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   7) กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ข้อดีของกองทุนรวมหน่วยลงทุนก็คือการกระจายการลงทุนไปใน
หลายกองทุนรวม ภายใต้การจัดการของหลายผู้จัดการกองทุนและหลายบริษัทจัดการ จึงเป็นการกระจายความเสี่ยงที่
กว้างขวาง ส่วนข้อเสียของกองทุนรวมหน่วยลงทุน อยู่ที่มีค่าธรรมเนียมในการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซ้ าซ้อน 
   8) กองทุนรวมใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant Fund)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน 
และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม การลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น มีความเสี่ยงสูง กองทุนประเภทนี้จึงมีความเสี่ยงสูงมาก 
   9) กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ (Sector Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
ตราสารทุนของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ มีการลงทุนกระจุกตัว จึงมี
ความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนโดยทั่วไป 
   10) กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)  หมายถึง กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและมีก าหนดช าระเงินต้นเมื่อทวงถามหรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวม
ตลาดเงิน มีนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกับกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะสั้น มีความเสี่ยงต่ าสุด เหมาะส าหรับ
การลงทุน ระยะสั้นของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง 
  แบ่งตามกองทุนรวมประเภทพเิศษ 
    1) กองทุนรวมมีประกนั (Guarantee Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดให้มีสถาบัน
การเงินเป็นผู้ประกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนว่า จะจ่ายเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน ตามจ านวนเงินที่ประกัน
ไว้ (อาจจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อถือหน่วยลงทุนครบอายุตามระยะเวลาประกันที่
ก าหนด วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีกองทุนรวมมีประกัน ก็เพื่อที่จะท าให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจว่า เงินลงทุนของตนจะ
ไม่สูญ นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมมีประกัน การลงทุนอาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งในมาตรฐาน 10 แบบตามที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ลงทุนต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการลงทุน  
   2) กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  (Retirement Mutual Fund: RMF) หมายถึง กองทุนรวมที่มี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ส าหรับการเกษียณอายุที่มี
คุณภาพ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีมากกว่าการลงทุนในกองทุนรวม
ทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกินปีละ 500,000 บาท ทั้งนี้ ให้นับ
รวมเงินลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และเบี้ยประกันของการประกันชี วิต
แบบบ านาญ แล้วแต่กรณี ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีเงินได้ในปีที่มีการลงทุน  แต่มีเงื่อนไขการ
ลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ควรทราบ ดังนี้ 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินได ้
 2.  อธิบายลักษณะของตราสารการลงทุนได ้
 3.  อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรก ากับสถาบันการเงนิและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวติ

ได ้
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   7) กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ข้อดีของกองทุนรวมหน่วยลงทุนก็คือการกระจายการลงทุนไปใน
หลายกองทุนรวม ภายใต้การจัดการของหลายผู้จัดการกองทุนและหลายบริษัทจัดการ จึงเป็นการกระจายความเสี่ยงที่
กว้างขวาง ส่วนข้อเสียของกองทุนรวมหน่วยลงทุน อยู่ที่มีค่าธรรมเนียมในการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซ้ าซ้อน 
   8) กองทุนรวมใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant Fund)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน 
และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม การลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น มีความเสี่ยงสูง กองทุนประเภทนี้จึงมีความเสี่ยงสูงมาก 
   9) กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ (Sector Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
ตราสารทุนของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ มีการลงทุนกระจุกตัว จึงมี
ความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนโดยทั่วไป 
   10) กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและมีก าหนดช าระเงินต้นเมื่อทวงถามหรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวม
ตลาดเงิน มีนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกับกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะสั้น มีความเสี่ยงต่ าสุด เหมาะส าหรับ
การลงทุน ระยะสั้นของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง 
  แบ่งตามกองทุนรวมประเภทพเิศษ 
    1) กองทุนรวมมีประกนั (Guarantee Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดให้มีสถาบัน
การเงินเป็นผู้ประกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนว่า จะจ่ายเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน ตามจ านวนเงินที่ประกัน
ไว้ (อาจจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อถือหน่วยลงทุนครบอายุตามระยะเวลาประกันที่
ก าหนด วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีกองทุนรวมมีประกัน ก็เพื่อที่จะท าให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจว่า เงินลงทุนของตนจะ
ไม่สูญ นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมมีประกัน การลงทุนอาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งในมาตรฐาน 10 แบบตามที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ลงทุนต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการลงทุน  
   2) กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  (Retirement Mutual Fund: RMF) หมายถึง กองทุนรวมที่มี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ส าหรับการเกษียณอายุที่มี
คุณภาพ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวม
ทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกินปีละ 500,000 บาท ทั้งนี้ ให้นับ
รวมเงินลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และเบี้ยประกันของการประกันชี วิต
แบบบ านาญ แล้วแต่กรณี ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีเงินได้ในปีที่มีการลงทุน  แต่มีเงื่อนไขการ
ลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ควรทราบ ดังนี้ 
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    (1) เงินลงทุน มาจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร 
    (2) ผู้ลงทุนที่มีเงินได้ต้องลงทุนแบบผูกพัน คือ ลงทุนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง แต่เมื่อมี
ความจ าเป็นอาจระงับการลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งปีติดต่อกัน แต่หากผู้ลงทุนไม่มีเงินได้ในปีใดหรือหลายปีติดต่อกัน ผู้
ลงทุนสามารถว่างเว้นการลงทุนได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขการลงทุนและเมื่ อมีเงินได้ก็ให้ลงทุนต่อไป โดยนับ
อายุการลงทุนตั้งแต่ปีแรกที่ลงทุน 
    (3) เงินลงทุนขั้นต่ า ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละสามของรายได้ หรือไม่น้อยกว่าห้าพันบาทต่อปี
อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีจ านวนเงินต่ ากว่า ในการค านวณรวมเงินลงทุนขั้นต่ า ให้รวมเงินลงทุนในทุก ๆ กองทุนที่ลงทุนใน
ปีนั้น ๆ  
    (4) เงินลงทุนขั้นสูง ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้ แต่ต้องไม่เกินห้าแสนบาทต่อปี ใน
การค านวณรวมเงินลงทุนขั้นสูง ให้รวมเงินลงทุนในทุก ๆ กองทุนที่ลงทุนในปีนั้น ๆ  
    (5) ห้ามน าหน่วยลงทุนของกองทุนไป จ าหน่ายจ่ายโอน หรือน าไปเป็นประกัน 
    (6) หากขายคืนหน่วยลงทุนก่อนก าหนด ที่ผู้ลงทุนจะมีอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์และถือ
หน่วยลงทุนมาน้อยกว่าห้าปี ผู้ลงทุนต้องน าเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับในช่วงห้าปีปฏิทินล่าสุดไปคืน
กรมสรรพากร และน าเงินก าไรส่วนเกินทุนที่เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ไปค านวณรวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี
เงินได้ในปีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น 
   นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี อาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งในมาตรฐาน 10 แบบ
ของส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนในระดับที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนต้อง
พิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ลงทุน การยอมรับความเสี่ยง และการคาดหวังผลตอบแทน
ของผู้ลงทุน 
   3) กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) หมายถึง กองทุนรวมที่เน้นลงทุนใน
หุ้น โดยทางการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งจะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น 
ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการ
ลงทุน โดยมีเงื่อนไขการลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้ 
     (1) เงินลงทุน มาจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร 
     (2) เมื่อผู้ลงทุนซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ว ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน 
     (3) สามารถลงทุนได้สูงสุด 15% ของเงินได้ในแต่ละปี แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 
     (4) หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนด 5 ปีปฏิทิน ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน 
จะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นไป นอกจากนั้นต้องจ่ายภาษีของก าไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) และยังต้องน าก าไร
ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนไปรวมเป็นเงินได้ เพื่อเสียภาษีตอนปลายปีอีกด้วย 
   นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว คือ ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยอาจเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET 50 หุ้น
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม หรือลงทุนในหุ้นตามที่บริษัทจัดการเห็นควรก็ได้ ขึ้นอยู่ กับรายละเอียดนโยบายการลงทุนของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละกอง 
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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  4) กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) หมายถึง กองทุนรวมที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ จึงนับเป็นช่องทางที่ผู้
ลงทุนไทยจะสามารถกระจายเงินลงทุนของตนให้กว้างขวางขึ้น และเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุน บริษัทจัดการที่
สามารถจัดตั้งกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ นโยบายการลงทุน
ของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ อาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งในมาตรฐาน 10 แบบของส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนในระดับที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการ
ลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ลงทุน การยอมรับความเสี่ยง และการคาดหวังผลตอบแทน  
 2.3 ตราสารทางการเงินในตลาดอนพุนัธ์หรือตราสารอนพุนัธ์ (Derivatives) สามารถจ าแนกประเภทตาม
ลักษณะพันธะผูกพนัของสัญญา ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  2.3.1 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Forward และ Futures Contract) หมายถึง สัญญาระหว่างคู่สัญญา 2 
ฝ่ายที่ตกลงจะซื้อจะขายสินค้าอ้างอิงที่ระบุในสัญญา เกี่ยวกับราคา ปริมาณ และเวลาส่งมอบไว้ในสัญญา ซึ่งผู้ขาย
จะต้องน าสินค้าอ้างอิงมาส่งมอบตามเวลาที่ก าหนด และฝ่ายผู้ซื้อจะต้องช าระราคาตามที่ก าหนด ซึ่งสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าอาจจ าแนกตามลักษณะความเป็นมาตรฐานของตราสาร ได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   1) สัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward Contract) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คู่สัญญาตกลงเกี่ยวกับ
สินค้าอ้างอิงทั้งในด้านราคา ปริมาณ และเวลาส่งมอบไว้แล้ว แต่ข้อก าหนดที่ระบุในสัญญาฟอร์เวิร์ดแต่ละฉบับไม่ได้อยู่
มาตรฐานเดียวกัน แต่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาในแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น สัญญาฟอร์ เวิร์ดเงินตรา
ต่างประเทศ ที่ผู้ส่งออกรายหนึ่งท าสัญญาขายเงินดอลลาร์สหรัฐล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ จ านวน USD 100,000 
ซึ่งเมื่อถึงก าหนดเวลา ผู้ส่งออกก็ต้องน าเงินดอลลาร์สหรัฐมาขายตามจ านวนและราคาที่ก าหนดไว้แล้วตอนท าสัญญา 
ส่วนธนาคารพาณิชย์ก็มีพันธะที่จะต้องรับซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐดังกล่าว 
   2) สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures Contract) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คู่สัญญาตกลงเก่ียวกับ
สินค้าอ้างอิงทั้งในด้านราคา ปริมาณ และเวลาส่งมอบไว้แล้ว โดยข้อก าหนดที่ระบุในสัญญาฟิวเจอร์สจะมีความเป็น
มาตรฐาน ทั้งในด้านราคา ปริมาณ เวลาส่งมอบและคุณภาพของสินค้าอ้างอิง และยังมีองค์กรก ากับดูแลให้การซื้อขาย
เป็นไปอย่างเป็นธรรม การซื้อขายฟิวเจอร์สามารถท าได้ในตลาดอนุพันธ์ของประเทศไทยซึ่งมีอยู่ 2 ตลาด คือ ตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ตัวอย่างของสัญญาฟิวเจอร์ส 
เช่น SET50 Index Futures, Sector Index Futures, Stock Futures, Gold Futures, Silver Futures, Interest 
Rate Futures, Oil Futures และ USD Futures  

 2.3.2 ออปชัน (Options) หมายถึง สัญญาที่ผู้ออกออปชัน (Option Writer) ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อออปชัน 
(Option Holder) ที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิง ในราคา ปริมาณ และเวลาที่ก าหนด ซึ่งได้ก าหนดไว้ในออปชันแล้ว 
โดยผู้ซื้อออปชันจะต้องจ่ายราคาซื้อออปชัน (Option Premium) เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิที่ระบุในออปชันนั้น ออปชันยัง
แบ่งได้เป็น 1) คอลออปชัน (Call Options) ซึ่งเป็นออปชันที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือออปชันในการซื้อสินค้าอ้างอิง กับ 2) พุต 
ออปชัน (Put Options) ซึ่งเป็นออปชันที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือออปชันในการขายสินค้าอ้างอิง ตัวอย่างของออปชันที่มีการซื้อ
ขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ก็คือ SET50 Index Options  

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

 

ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน องค์กรก ากับสถาบันการเงินและสมาคมทีเ่กี่ยวขอ้ง   5-3 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินได ้
 2.  อธิบายลักษณะของตราสารการลงทุนได ้
 3.  อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรก ากับสถาบันการเงนิและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวติ

ได ้
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  4) กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) หมายถึง กองทุนรวมที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ จึงนับเป็นช่องทางที่ผู้
ลงทุนไทยจะสามารถกระจายเงินลงทุนของตนให้กว้างขวางขึ้น และเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุน บริษัทจัดการที่
สามารถจัดตั้งกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ นโยบายการลงทุน
ของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ อาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งในมาตรฐาน 10 แบบของส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนในระดับที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการ
ลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ลงทุน การยอมรับความเสี่ยง และการคาดหวังผลตอบแทน  
 2.3 ตราสารทางการเงินในตลาดอนพุนัธ์หรือตราสารอนพุนัธ์ (Derivatives) สามารถจ าแนกประเภทตาม
ลักษณะพันธะผูกพนัของสัญญา ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  2.3.1 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Forward และ Futures Contract) หมายถึง สัญญาระหว่างคู่สัญญา 2 
ฝ่ายที่ตกลงจะซื้อจะขายสินค้าอ้างอิงที่ระบุในสัญญา เกี่ยวกับราคา ปริมาณ และเวลาส่งมอบไว้ในสัญญา ซ่ึงผู้ขาย
จะต้องน าสินค้าอ้างอิงมาส่งมอบตามเวลาที่ก าหนด และฝ่ายผู้ซื้อจะต้องช าระราคาตามที่ก าหนด ซึ่งสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าอาจจ าแนกตามลักษณะความเป็นมาตรฐานของตราสาร ได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   1) สัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward Contract) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คู่สัญญาตกลงเกี่ยวกับ
สินค้าอ้างอิงทั้งในด้านราคา ปริมาณ และเวลาส่งมอบไว้แล้ว แต่ข้อก าหนดที่ระบุในสัญญาฟอร์เวิร์ดแต่ละฉบับไม่ได้อยู่
มาตรฐานเดียวกัน แต่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาในแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น สัญญาฟอร์ เวิร์ดเงินตรา
ต่างประเทศ ที่ผู้ส่งออกรายหนึ่งท าสัญญาขายเงินดอลลาร์สหรัฐล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ จ านวน USD 100,000 
ซึ่งเมื่อถึงก าหนดเวลา ผู้ส่งออกก็ต้องน าเงินดอลลาร์สหรัฐมาขายตามจ านวนและราคาที่ก าหนดไว้แล้วตอนท าสัญญา 
ส่วนธนาคารพาณิชย์ก็มีพันธะที่จะต้องรับซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐดังกล่าว 
   2) สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures Contract) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คู่สัญญาตกลงเก่ียวกับ
สินค้าอ้างอิงทั้งในด้านราคา ปริมาณ และเวลาส่งมอบไว้แล้ว โดยข้อก าหนดที่ระบุในสัญญาฟิวเจอร์สจะมีความเป็น
มาตรฐาน ทั้งในด้านราคา ปริมาณ เวลาส่งมอบและคุณภาพของสินค้าอ้างอิง และยังมีองค์กรก ากับดูแลให้การซื้อขาย
เป็นไปอย่างเป็นธรรม การซื้อขายฟิวเจอร์สามารถท าได้ในตลาดอนุพันธ์ของประเทศไทยซึ่งมีอยู่ 2 ตลาด คือ ตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ตัวอย่างของสัญญาฟิวเจอร์ส 
เช่น SET50 Index Futures, Sector Index Futures, Stock Futures, Gold Futures, Silver Futures, Interest 
Rate Futures, Oil Futures และ USD Futures  

 2.3.2 ออปชัน (Options) หมายถึง สัญญาที่ผู้ออกออปชัน (Option Writer) ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อออปชัน 
(Option Holder) ที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิง ในราคา ปริมาณ และเวลาที่ก าหนด ซึ่งได้ก าหนดไว้ในออปชันแล้ว 
โดยผู้ซื้อออปชันจะต้องจ่ายราคาซื้อออปชัน (Option Premium) เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิที่ระบุในออปชันนั้น ออปชันยัง
แบ่งได้เป็น 1) คอลออปชัน (Call Options) ซึ่งเป็นออปชันที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือออปชันในการซื้อสินค้าอ้างอิง กับ 2) พุต 
ออปชัน (Put Options) ซึ่งเป็นออปชันที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือออปชันในการขายสินค้าอ้างอิง ตัวอย่างของออปชันที่มีการซื้อ
ขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ก็คือ SET50 Index Options  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน องค์กรก ากับสถาบันการเงินและสมาคมทีเ่กี่ยวขอ้ง   5-25 
 

 2.3.3 สัญญาสวอป (Swaps) หมายถึง สัญญาที่ก าหนดให้คู่สัญญาแลกเปลี่ยนสนิค้าอ้างอิงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของแต่ละฝ่าย โดยอาจมีสถาบันการเงินเป็นตัวกลางในการ
แลกเปลี่ยนหรือเป็นคู่สัญญาอีกด้านหนึ่งแทนก็ได้ ตัวอย่างของสัญญาสวอป เช่น สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ 
สัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น  
 อนึ่ง เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจในตราสารทางการเงินที่เป็นทางเลือกในการลงทุนดียิ่งขึ้น จึงขอน าภาพการ
จัดล าดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาแสดง ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 ความเส่ียงและผลตอบแทนทีค่าดหวงัของการเลอืกลงทุนต่าง ๆ  
ที่มา: มือใหม่ลงทุนอย่างมั่นใจ. สืบค้นจาก http://www.set.or.th/education/th/begin/begin.html,2558  
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

5-26   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

เร่ืองที ่5.3  
องค์กรก ากบัสถาบนัการเงนิและสมาคมทีเ่กีย่วข้อง 
 
  
 โดยท่ีการด าเนินงานของสถาบันการเงินเกี่ยวข้องกับประชาชนจ านวนมาก ดังนั้นหากมีปัญหาเกิดข้ึนก็จะ
กระทบในวงกว้าง รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาก ากับ ดูแลและส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบัน
การเงิน ซึ่งประกอบด้วย 1) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2) ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 3) ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของธุรกิจประกันภัย ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของธุรกิจ
ประกันภัย ที่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยควรทราบด้วยอีก 5 สมาคม คือ 1) สมาคมประกันชีวิตไทย 2) สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย 3) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 4) สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และ     
5) สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 
 ซึ่งภารกิจของแต่ละหน่วยงาน มีดังนี ้
 
1. องค์กรก ากบัสถาบันการเงนิ 

1.1 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 หมวด 2 มาตรา 17 ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจ แต่ให้ส านักงานมีฐานะเป็นนิติบุคคล  
 อ านาจหน้าที่ 
 พระราชบญัญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 หมวด 2 มาตรา 
20 ได้ก าหนดให้ส านักงาน คปภ. มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  1) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ 
  2) ก ากับ ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยตามนโยบายและมติของคณะกรรมการ 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการก าหนด 
  3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยเพื่อส่งเสริม พัฒนาและก ากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  4) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สินต่าง ๆ  
  5) ก่อตั้งสิทธิหรือท านิติกรรมใด ๆ เก่ียวกับทรัพย์สิน 
  6) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในกิจกรรมที่เก่ียวกับ
การด าเนินงานของส านักงาน 
  7) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินได ้
 2.  อธิบายลักษณะของตราสารการลงทุนได ้
 3.  อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรก ากับสถาบันการเงนิและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวติ

ได ้
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เร่ืองที ่5.3  
องค์กรก ากบัสถาบนัการเงนิและสมาคมทีเ่กีย่วข้อง 
 
  
 โดยท่ีการด าเนินงานของสถาบันการเงินเกี่ยวข้องกับประชาชนจ านวนมาก ดังนั้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะ
กระทบในวงกว้าง รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาก ากับ ดูแลและส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบัน
การเงิน ซึ่งประกอบด้วย 1) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2) ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 3) ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของธุรกิจประกันภัย ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของธุรกิจ
ประกันภัย ที่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยควรทราบด้วยอีก 5 สมาคม คือ 1) สมาคมประกันชีวิตไทย 2) สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย 3) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 4) สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และ     
5) สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 
 ซึ่งภารกิจของแต่ละหน่วยงาน มีดังนี ้
 
1. องค์กรก ากบัสถาบันการเงนิ 

1.1 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 หมวด 2 มาตรา 17 ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจ แต่ให้ส านักงานมีฐานะเป็นนิติบุคคล  
 อ านาจหน้าที่ 
 พระราชบญัญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 หมวด 2 มาตรา 
20 ได้ก าหนดให้ส านักงาน คปภ. มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  1) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ 
  2) ก ากับ ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยตามนโยบายและมติของคณะกรรมการ 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการก าหนด 
  3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยเพื่อส่งเสริม พัฒนาและก ากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  4) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สินต่าง ๆ  
  5) ก่อตั้งสิทธิหรือท านิติกรรมใด ๆ เก่ียวกับทรัพย์สิน 
  6) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในกิจกรรมที่เก่ียวกับ
การด าเนินงานของส านักงาน 
  7) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน 
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  8) ลงทุนหาผลประโยชน์ในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
  9) เรียกเก็บและรับเงินสมทบ เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการ
ด าเนินงาน 
  10) จัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลงานและอุปสรรคในการด าเนินงานของคณะกรรมการและส านักงาน
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
  11) ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 
 ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ ส านักงาน คปภ.ได้ก าหนด
พันธกิจ (Mission) และมาตรการที่จะด าเนินการไว้ดังนี้ 

พนัธกจิ 
  1) เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงระบบประกันภัย 
  2) เสริมสร้างเสถียรภาพระบบประกันภัย 
  3) พัฒนากฎหมาย และระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร 
  4) ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานดา้นการประกันภัย 

มาตรการ 
 ส านักงาน คปภ. ได้ก าหนดมาตรการส าคัญที่จะด าเนนิการไว้ 4 ประการ (4 Strategic Pillars) ดังนี ้
    มาตรการที่ 1 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงระบบประกันภัย โดย 
  1) สร้างสายงานดา้นส่งเสริมให้เป็นเอกภาพและเชื่อมโยงครบวงจรทั่วราชอาณาจักร 
  2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงของประชาชนทุกระดับ 
  3) ส่งเสริมและพฒันาช่องทางการจ าหน่ายและพฤติกรรมทางการตลาด 
  4) ผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทประกันภัย  
    มาตรการที่ 2 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบประกันภัย โดย 
  1) ตรวจสอบและก ากบับริษัทประกันภัยตามระดบัความเสี่ยงและเพิ่มมาตรการป้องกันความเสยีหาย
อย่างทันทว่งท ี
  2) การลดต้นทนุทางการประกนัภัยและการเตรียมการรองรับการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย 
   มาตรการที่ 3 พัฒนากฎหมาย และระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร 
  1) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายแม่บทการประกันภัย 
  2) สร้างสายงานดา้นการให้บริการและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ทั้งระบบ  
  3) พัฒนากลไกในการใช้กฎหมายและระบบการระงบัข้อพิพาททั้งระบบ  
  4) มีระบบสบืสวนสอบสวนป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย 
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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   มาตรการที่ 4 ส่งเสริมโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการประกันภัย โดย 
  1) การยกระดับและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในวชิาชีพประกนัภัย 
  2) เตรียมความพร้อมการใช้ระบบรายงานทางการเงิน 
  3) การสร้างศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4) จัดตั้งสถาบันวทิยาการประกนัภัยระดับสูง 
  1.2 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่ก ากับ
และพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการ “ก ากับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ”  
 พนัธกจิ 
  ในการปฏิบัติภารกิจหลักในการก ากับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส 
และน่าเชื่อถือนั้น ก.ล.ต. ยึดมั่นในพันธกิจหลัก 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
   1) การรักษาความน่าเช่ือถือและการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยดูแลคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน 
ด้านคุณภาพของธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และด้านความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ 
   2) การดูแลความมั่นคงของระบบการเงิน ให้สามารถรองรับความผันผวนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ และ
หากเกิดสถานการณ์เลวร้ายก็สามารถจัดการปัญหาได้อย่างราบรื่น ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อผู้ลงทุนและ
ตลาดทุนโดยรวม  
   3) การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย ในด้านความหลากหลายของสินค้าและบริการ 
และเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นของระบบการก ากับดูแลรองรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งด าเนินการ
เชิงรุกเพื่อให้ตลาดทุนไทยสามารถคว้าโอกาสจากการเติบโตของประเทศก าลังพัฒนาในเอเชีย 
   4) การท าให้สังคมเข้าถึงตลาดทุน โดยให้ความส าคัญกับการยื่นมือไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ในตลาดทุนทั้ง
กิจการและประชาชน โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางระดมทุนและสร้างความเข้าใจให้กิจการเก่ียวกับแนวทางการ
เตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 บทบาทหน้าที่ 
 ก.ล.ต. มีบทบาทใน 2 ด้านที่ส าคัญ ดังนี ้
  1) บทบาทการก ากับดูแลและคุ้มครองผู้ลงทุน 
    (1) ก ากบัดูแลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ประชาชน การออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่
ประชาชนต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และผู้ขายหลักทรัพย์ต้องรับรองความถูกต้องของข้อมูล  โดย ก.ล.ต. จะ
พิจารณาเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เช่น มีโครงสร้างการถือหุ้นชัดเจน โครงสร้างการ
บริหารมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม ผู้บริหารไม่ท าธุรกิจที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท ไม่ท าธุรกิจผิดกฎหมาย และต้อง
เปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ตัวอย่างของข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  ปัจจัยความเสี่ยง แผนงานในอนาคต รวมถึงรายละเอียดการเสนอขาย
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินได ้
 2.  อธิบายลักษณะของตราสารการลงทุนได ้
 3.  อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรก ากับสถาบันการเงนิและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวติ

ได ้
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5-28   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

   มาตรการที่ 4 ส่งเสริมโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการประกันภัย โดย 
  1) การยกระดับและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในวชิาชีพประกนัภัย 
  2) เตรียมความพร้อมการใช้ระบบรายงานทางการเงิน 
  3) การสร้างศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4) จัดตั้งสถาบันวทิยาการประกนัภัยระดับสูง 
  1.2 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่ก ากับ
และพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการ “ก ากับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ”  
 พนัธกจิ 
  ในการปฏิบัติภารกิจหลักในการก ากับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส 
และน่าเชื่อถือนั้น ก.ล.ต. ยึดมั่นในพันธกิจหลัก 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
   1) การรักษาความน่าเช่ือถือและการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยดูแลคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน 
ด้านคุณภาพของธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และด้านความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ 
   2) การดูแลความมั่นคงของระบบการเงิน ให้สามารถรองรับความผันผวนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ และ
หากเกิดสถานการณ์เลวร้ายก็สามารถจัดการปัญหาได้อย่างราบรื่น ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อผู้ลงทุนและ
ตลาดทุนโดยรวม  
   3) การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย ในด้านความหลากหลายของสินค้าและบริการ 
และเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นของระบบการก ากับดูแลรองรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งด าเนินการ
เชิงรุกเพื่อให้ตลาดทุนไทยสามารถคว้าโอกาสจากการเติบโตของประเทศก าลังพัฒนาในเอเชีย 
   4) การท าให้สังคมเข้าถึงตลาดทุน โดยให้ความส าคัญกับการยื่นมือไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ในตลาดทุนทั้ง
กิจการและประชาชน โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางระดมทุนและสร้างความเข้าใจให้กิจการเก่ียวกับแนวทางการ
เตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 บทบาทหน้าที่ 
 ก.ล.ต. มีบทบาทใน 2 ด้านที่ส าคัญ ดังนี ้
  1) บทบาทการก ากับดูแลและคุ้มครองผู้ลงทุน 
    (1) ก ากบัดูแลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ประชาชน การออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่
ประชาชนต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และผู้ขายหลักทรัพย์ต้องรับรองความถูกต้องของข้อมูล  โดย ก.ล.ต. จะ
พิจารณาเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เช่น มีโครงสร้างการถือหุ้นชัดเจน โครงสร้างการ
บริหารมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม ผู้บริหารไม่ท าธุรกิจที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท ไม่ท าธุรกิจผิดกฎหมาย และต้อง
เปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ตัวอย่างของข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  ปัจจัยความเสี่ยง แผนงานในอนาคต รวมถึงรายละเอียดการเสนอขาย
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หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก.ล.ต. ไม่ได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์ แต่จะให้บริษัทเปิดเผยที่มาของการคิดราคา
หลักทรัพย์ ให้ผู้ลงทุนทราบ นอกจากนี้ ก.ล.ต. ไม่ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย แต่จะให้บริษัทและที่
ปรึกษาทางการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดเตรียมข้อมูลกับบริษัท เป็นผู้รับรองความถูกต้อง 
    เมื่อบริษัทน าหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ก.ล.ต. ยังคงก ากับดูแลให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ทันเวลา และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยมีตลาดหลักทรัพย์
ท าหน้าที่ดูแลการเปิดเผยข้อมูลในด่านแรก นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังดูแลการท ารายการที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างมี
นัยส าคัญอีกด้วย เช่น การได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินส าคัญ การท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวข้อง ค าเสนอซื้อกิจการ 
(Takeover) เป็นต้น   
    (2) ก ากบัดูแลตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขาย (ตลาดรอง) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขาย
ต้องมีระบบการซื้อขาย ระบบการช าระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ ที่มีประสิทธิภาพ โดย ก.ล.ต.   จะท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายอีกต่อหนึ่งเพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าจะได้รับหลักทรัพย์หรือเงินค่าขายในจ านวน
และเวลาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายยังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดตามการซื้อขายเป็นด่าน
แรก จึงต้องมีระบบติดตามความผิดปกติในการซื้อขาย เพื่อที่จะสามารถยับยั้งการซื้อขายที่ผิดปกติอันจะถือเป็นการ
เอาเปรียบผู้ลงทุนอ่ืน ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนจัดส่งข้อมูลให้ ก.ล.ต. ตรวจสอบในเชิงลึกและลงโทษผู้กระท าผิด
ต่อไป 
    (3) ก ากบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจตวักลาง บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาดทุนที่ต้องได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุน 
โดย ก.ล.ต. ดูแลให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและก ากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความมั่นคงและความพร้อม
ของระบบงานและบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 
      - มีการให้บริการและค าแนะน าที่เหมาะสม 
     - มีความมั่นคงทางฐานะการเงิน และมีระบบงานที่ถ่วงดุลการใช้อ านาจ 
     - มีระบบที่มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินของลูกค้าจะปลอดภัยและมีการแยกบัญชีออกจากบัญชีของ
บริษัทในกรณีที่บริษัทมีการเก็บรักษาทรัพย์สินให้ลูกค้า 
    (4) ก ากบัดูแลผูป้ระกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบ
บัญชี สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นกลไกส าคัญที่ท าให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เปิดเผยต่อประชาชนมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ โดยผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.ล.ต. ก าหนด เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 
  2) บทบาทการพัฒนาตลาดทุน ก.ล.ต. มีภารกิจอีกด้านหนึ่งในการพัฒนาตลาดทุนไทย  โดยการ
ด าเนินการด้านนี้ได้กระท าผ่านการพัฒนาในหลายด้าน ได้แก ่ 
     (1) การดูแลให้สินค้าในตลาดทุนมีการพัฒนาเพื่อให้กิจการสามารถระดมทุนด้วยรูปแบบและ
ต้นทุนที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนด้วย  
     (2) การพัฒนาตลาดหลักทรัพยห์รือศูนย์ซื้อขายให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน  
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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     (3) การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง เพื่อให้สามารถท าธุรกิจที่หลากหลาย เพิ่มความแข็งแกร่ง
ให้แก่อุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ 
     (4) การพัฒนาผู้ลงทุนด้วยการให้ความรู้และข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเพื่อให้ตลาดทุนมี     
ผู้ลงทุนที่มีคุณภาพ สามารถดูแลประโยชน์ และใช้สิทธิของตนได้อย่างเหมาะสม การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับการลงทุน การวางกลไกให้ผู้ลงทุนรู้จักตนเองไปพร้อม ๆ กับการก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางต้องท า
ความรู้จักลูกค้าเพื่อที่จะเสนอขายสินค้าการลงทุนหรือให้ค าแนะน าได้อย่างเหมาะสม และการจัดให้มีศูนย์เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่นักลงทุนในการสอบถามข้อมูล  ร้องเรียน ชี้เบาะแสการกระท าผิดหรือให้ข้อเสนอแนะแก่ 
ก.ล.ต. ทั้งนี้ เนื่องจาก ก.ล.ต. เห็นว่าผู้ลงทุนที่มีคุณภาพถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาตลาดทุน 

1.3 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คือธนาคารกลางของประเทศไทย ซึ่งมีพันธกิจ บทบาท หน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบดังนี้ 
 พนัธกจิ 
 มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ และมีการพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทัว่ถึง  
 บทบาทหน้าที่ 
 บทบาทหน้าที่ของ ธปท. ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2551 คือ 
  1) ออกและจัดการธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร ธปท. เป็นผู้ออกธนบัตรของรัฐบาล ภายใต้
บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยเงินตรา และมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะออกบัตรธนาคารในราชอาณาจักร  
  2) ก าหนดและด าเนินนโยบายการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน
ก าหนด ได้แก่ รับเงินฝาก ก าหนดอัตราดอกเบี้ยในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน ซื้อขายเงินตราต่างประเทศและ
แลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต กู้ยืมเงินตราต่างประเทศเพื่อด ารงไว้ซึ่งเสถียรภาพแห่งค่าของเงินตรา กู้ยืมเงินเพื่อ
การด าเนินนโยบายการเงิน ซื้อขายหลักทรัพย์เท่าที่จ าเป็นและแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อควบคุมปริมาณ
เงินในระบบการเงินของประเทศ รวมถึงยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่ก าหนดโดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน 
  3) บริหารจัดการสินทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย การน าสินทรัพย์ไปลงทุนหาประโยชน์ จะ
ค านึงถึงความมั่นคง สภาพคล่อง ผลประโยชน์ตอบแทนของสินทรัพย์ และความเสี่ยงในการบริหารจัดการ  (ซึ่ง
สินทรัพย์ของ ธปท. ในที่นี้จะไม่รวมสินทรัพย์ในทุนส ารองเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา)  
  4) เป็นนายธนาคารและนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาล บทบาทการเป็นนายธนาคารของรัฐบาล 
จะมีอ านาจหน้าที่ในการรับจ่ายเงินเพื่อบัญชีฝากของกระทรวงการคลัง การรับเก็บรักษาเงิน หลักทรัพย์ หรือของมีค่า
อย่างอื่นเพื่อประโยชน์ของรัฐบาล การเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการซื้อขายโลหะทองค าและเงิน การซื้อขายและโอน
ตั๋วแลกเงิน หลักทรัพย์และใบหุ้น การควบคุมและการรวมไว้ในแหล่งกลางซึ่งเงินปริวรรตต่างประเทศ หรืออาจเป็น
นายธนาคารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ นอกจากนี้ อาจเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาล โดยมี
อ านาจกระท าการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐบาล จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย หรืออาจเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน องค์กรก ากับสถาบันการเงินและสมาคมทีเ่กี่ยวขอ้ง   5-3 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินได ้
 2.  อธิบายลักษณะของตราสารการลงทุนได ้
 3.  อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรก ากับสถาบันการเงนิและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวติ

ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

5-30   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

     (3) การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง เพื่อให้สามารถท าธุรกิจที่หลากหลาย เพิ่มความแข็งแกร่ง
ให้แก่อุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ 
     (4) การพัฒนาผู้ลงทุนด้วยการให้ความรู้และข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเพื่อให้ตลาดทุนมี     
ผู้ลงทุนที่มีคุณภาพ สามารถดูแลประโยชน์ และใช้สิทธิของตนได้อย่างเหมาะสม การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับการลงทุน การวางกลไกให้ผู้ลงทุนรู้จักตนเองไปพร้อม ๆ กับการก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางต้องท า
ความรู้จักลูกค้าเพื่อที่จะเสนอขายสินค้าการลงทุนหรือให้ค าแนะน าได้อย่างเหมาะสม และการจัดให้มีศูนย์เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่นักลงทุนในการสอบถามข้อมูล  ร้องเรียน ชี้เบาะแสการกระท าผิดหรือให้ข้อเสนอแนะแก่ 
ก.ล.ต. ทั้งนี้ เนื่องจาก ก.ล.ต. เห็นว่าผู้ลงทุนที่มีคุณภาพถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาตลาดทุน 

1.3 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คือธนาคารกลางของประเทศไทย ซึ่งมีพันธกิจ บทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังนี้ 
 พนัธกจิ 
 มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ และมีการพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทัว่ถึง  
 บทบาทหน้าที่ 
 บทบาทหน้าที่ของ ธปท. ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2551 คือ 
  1) ออกและจัดการธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร ธปท. เป็นผู้ออกธนบัตรของรัฐบาล ภายใต้
บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยเงินตรา และมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะออกบัตรธนาคารในราชอาณาจักร  
  2) ก าหนดและด าเนินนโยบายการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน
ก าหนด ได้แก่ รับเงินฝาก ก าหนดอัตราดอกเบี้ยในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน ซื้อขายเงินตราต่างประเทศและ
แลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต กู้ยืมเงินตราต่างประเทศเพื่อด ารงไว้ซึ่งเสถียรภาพแห่งค่าของเงินตรา กู้ยืมเงินเพื่อ
การด าเนินนโยบายการเงิน ซื้อขายหลักทรัพย์เท่าที่จ าเป็นและแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อควบคุมปริมาณ
เงินในระบบการเงินของประเทศ รวมถึงยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่ก าหนดโดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน 
  3) บริหารจัดการสินทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย การน าสินทรัพย์ไปลงทุนหาประโยชน์ จะ
ค านึงถึงความมั่นคง สภาพคล่อง ผลประโยชน์ตอบแทนของสินทรัพย์ และความเสี่ยงในการบริหารจัดการ  (ซึ่ง
สินทรัพย์ของ ธปท. ในที่นี้จะไม่รวมสินทรัพย์ในทุนส ารองเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา)  
  4) เป็นนายธนาคารและนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาล บทบาทการเป็นนายธนาคารของรัฐบาล 
จะมีอ านาจหน้าที่ในการรับจ่ายเงินเพื่อบัญชีฝากของกระทรวงการคลัง การรับเก็บรักษาเงิน หลักทรัพย์ หรือของมีค่า
อย่างอื่นเพื่อประโยชน์ของรัฐบาล การเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการซื้อขายโลหะทองค าและเงิน การซื้อขายและโอน
ตั๋วแลกเงิน หลักทรัพย์และใบหุ้น การควบคุมและการรวมไว้ในแหล่งกลางซึ่งเงินปริวรรตต่างประเทศ หรืออาจเป็น
นายธนาคารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ นอกจากนี้ อาจเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาล โดยมี
อ านาจกระท าการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐบาล จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย หรืออาจเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
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  5) เป็นนายธนาคารของสถาบันการเงิน โดยมีอ านาจหน้าที่ในการให้กู้ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่สถาบันการเงิน การรับเก็บรักษาเงิน หลักทรัพย์ หรือของมีค่าอย่างอ่ืนของสถาบันการเงิน รวมถึงการสั่งให้
สถาบันการเงินส่งรายงานหรือชี้แจงเพื่ออธิบายเก่ียวกับทรัพย์สิน หนี้สิน หรือภาระผูกพันได้ 
  6) จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการช าระเงิน จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการช าระเงิน 
ระบบการหักบัญชีระหว่างสถาบันการเงิน และบริหารจัดการระบบดังกล่าวให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
  7) ก ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ก ากับ ตรวจสอบ วิเคราะห์ฐานะและการด าเนินงาน ตลอดจน
การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน เพื่อให้มีเสถียรภาพ  
  8) บริหารจัดการอัตราแลกเปล่ียนเงินตราภายใต้ระบบการแลกเปล่ียนเงินตรา  รวมทั้งบริหารจัดการ
สินทรัพย์ในทุนส ารองเงินตรา ตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา 
  9) ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
 
2.  สมาคมทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิประกนัภยั 

2.1 สมาคมประกันชีวิตไทย ในช่วงปี พ.ศ.2495 ผู้ด าเนินการธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยได้ประชุม
ปรึกษาหารือในการที่จะจัดตั้งองค์กรกลางส าหรับธุรกิจประกันชีวิตขึ้น  และได้จัดตั้งคณะท างานที่มาจากบริษัท  
ประกันชีวิต จ านวน 10 คน จาก 10 บริษัทขึ้น เพื่อด าเนินการดังกล่าว ต่อมาในปี 2496 คณะท างานดังกล่าว ได้ยื่น
หนังสือต่อกรมต ารวจเพื่อจัดตั้งสมาคมประกันชีวิตแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
  1) ส่งเสริมการรับประกันชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
  2) ปลูกฝังความสามัคคีระหว่างบริษัทประกันชีวิต 
  3) ช่วยเหลือรัฐบาลในการควบคุมบริษัทประกันชีวิตอย่างใกลช้ิด 
  4) ประสานงานให้สอดคล้องต้องกันกับนโยบายรัฐบาล 
 ต่อมาในปี 2510 ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกันชีวิต ประกาศใช้เพื่อควบคุมการด าเนินงานของธุรกิจ
ประกันชีวิตให้มีประสิทธิภาพ และในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 สมาคมได้ เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมประกันชีวิต
ไทย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของพระราชบัญญัติการค้า พ.ศ. 2509 ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) สมาคมฯ มีสมาชิก 25 
บริษัท (รวม บริษัทไทยรี ประกันชีวิต จ ากัด)  
 พนัธกจิ 
 สมาคมประกันชีวิตไทย ได้ก าหนดพันธกิจและเป้าประสงค์ เพื่อที่จะให้การด าเนินงานของสมาคม บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนบริหารสมาคม 4 พันธกิจ ดังนี้ 
  1) เป็นองค์กรหลักของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต และกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจ
เจริญเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน 
  2) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการประสานงานกับภาครัฐและองค์กรเศรษฐกิจหลัก เพื่อให้ธุรกิจ
ประกันชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของภาคการเงินที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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   3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสู่ความเป็นสากล  
  4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันชีวิต ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่าของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น  
 เป้าประสงค์ 
   1) ธุรกิจประกันชีวิตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมส าหรับการแข่งขันในระดับสากล 
    2) สร้างมาตรฐานบริษัทประกันชีวิตสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และการเป็นองค์กร
ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับว่ามีความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงิน การบริหารงานโปร่งใส และเป็นองค์กรที่มี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการประกันชีวิต โดยตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นของ
การมีประกันชีวิตมากข้ึน 
  4) ยกระดับคุณภาพตัวแทนประกันชีวิตสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพตัวแทนประกัน
ชีวิตเข้าสู่ภาคธุรกิจ ให้มากข้ึนอย่างถาวร 
   5) พัฒนาสมาคมสู่การเป็นองค์กรกลางที่มีความเป็นเลิศ โดยเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความพร้อม
ให้กับธุรกิจประกันชีวิตและเป็นกลไกในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่
มีความพร้อม ในด้านของการก ากับดูแลกันเองได้ 
      บทบาทและหน้าที่ 
   1) เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันในการที่ จะส่งเสริม
พัฒนา ธุรกิจการประกันชีวิตให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และต่อเนื่อง ให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชน มี
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ 
  2) เป็นตัวแทนในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทประกันชีวิต หรือ   
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต ติดตามและผลักดันพัฒนาการต่าง ๆ ในทางด้านกฎหมาย ที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทสมาชิก ประสานงานและให้ความร่วมมือกับรัฐบาล 
ตลอดจนเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาคราชการ และองค์กรที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนากิจการประกันชีวิตให้
เจริญก้าวหน้า 
  3) สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันชีวิตมีการควบคุมดูแลกันเอง (Self Regulation) ให้มาก
ยิ่งขึ้น พัฒนารูปแบบการด าเนินการ และการปฏิบัติของธุรกิจ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และหลักการประกันชีวิต 
จัดท ามาตรฐานจรรยาบรรณ การปฏิบัติงาน และดูแลให้เป็นไปตามจรรยาบรรณดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิต
ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน และอยู่ในความเชื่อถือของประชาชน 
   4) ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย 
พัฒนาต าราที่ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาการประกันชี วิต เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยให้
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ 
  5) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปตระหนัก เข้าใจ และเห็นคุณประโยชน์ของการประกันชีวิตมาก
ยิ่งขึ้น 
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน องค์กรก ากับสถาบันการเงินและสมาคมทีเ่กี่ยวขอ้ง   5-3 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินได ้
 2.  อธิบายลักษณะของตราสารการลงทุนได ้
 3.  อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรก ากับสถาบันการเงนิและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวติ

ได ้
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   3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสู่ความเป็นสากล  
  4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันชีวิต ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่าของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น  
 เป้าประสงค์ 
   1) ธุรกิจประกันชีวิตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมส าหรับการแข่งขันในระดับสากล 
    2) สร้างมาตรฐานบริษัทประกันชีวิตสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และการเป็นองค์กร
ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับว่ามีความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงิน การบริหารงานโปร่งใส และเป็นองค์กรที่มี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการประกันชีวิต โดยตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นของ
การมีประกันชีวิตมากข้ึน 
  4) ยกระดับคุณภาพตัวแทนประกันชีวิตสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพตัวแทนประกัน
ชีวิตเข้าสู่ภาคธุรกิจ ให้มากข้ึนอย่างถาวร 
   5) พัฒนาสมาคมสู่การเป็นองค์กรกลางที่มีความเป็นเลิศ โดยเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความพร้อม
ให้กับธุรกิจประกันชีวิตและเป็นกลไกในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่
มีความพร้อม ในด้านของการก ากับดูแลกันเองได้ 
      บทบาทและหน้าที่ 
   1) เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันในการที่ จะส่งเสริม
พัฒนา ธุรกิจการประกันชีวิตให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และต่อเนื่อง ให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชน มี
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ 
  2) เป็นตัวแทนในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทประกันชีวิต หรือ   
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต ติดตามและผลักดันพัฒนาการต่าง ๆ ในทางด้านกฎหมาย ที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทสมาชิก ประสานงานและให้ความร่วมมือกับรัฐบาล 
ตลอดจนเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาคราชการ และองค์กรที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนากิจการประกันชีวิตให้
เจริญก้าวหน้า 
  3) สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันชีวิตมีการควบคุมดูแลกันเอง (Self Regulation) ให้มาก
ยิ่งขึ้น พัฒนารูปแบบการด าเนินการ และการปฏิบัติของธุรกิจ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และหลักการประกันชีวิต 
จัดท ามาตรฐานจรรยาบรรณ การปฏิบัติงาน และดูแลให้เป็นไปตามจรรยาบรรณดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิต
ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน และอยู่ในความเชื่อถือของประชาชน 
   4) ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย 
พัฒนาต าราที่ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาการประกันชี วิต เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยให้
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ 
  5) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปตระหนัก เข้าใจ และเห็นคุณประโยชน์ของการประกันชีวิตมาก
ยิ่งขึ้น 
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน องค์กรก ากับสถาบันการเงินและสมาคมทีเ่กี่ยวขอ้ง   5-33 
 

   6) ประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติและข่าวสารต่าง ๆ กับสมาคม สถาบัน และองค์การ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตทั้งใน และต่างประเทศ 
  7) ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก 

2.2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมีการก่อตั้ง “สมาคมประกันวินาศภัยไทย” 
ขึ้นนั้นได้มีบริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประกันภัยอยู่แล้วหลายบริษัท โดยอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของ
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยและความผาสุกแห่งสาธารณชนพุทธศักราช 
2471 บริษัทที่ประกอบกิจการประกันภัยในระยะนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ บริษัทที่เป็นสาขาของบริษัท
ประกันภัยในยุโรป บริษัทประกันภัยจีน และบริษัทประกันภัยไทย บริษัทเหล่านั้นจะรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมในกลุ่ม
ของตน โดยกลุ่มแรก เป็นสมาคมและขึ้นอยู่กับบริษัทแม่ในสหราชอาณาจักร ส่วนอีก 2 กลุ่มเป็นสมาคมที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย คือ สมาคมประกันภัยจีนแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 4 
พฤษภาคม 2460 และสมาคมประกันภัยแห่งประเทศไทยได้จดทะเบียน เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2485 
      ต่อมาทางราชการได้ประกาศพระราชบัญญัติสมาคมการค้าพุทธศักราช 2509 ขึ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2509 สมาคมประกันภัยทั้ง 3 สมาคมในขณะนั้นจึงได้ตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นเพื่อพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเห็นสมควรให้รวม 3 สมาคมเป็นสมาคมเดียว และมอบให้นายกสมาคมทั้ง 3 ร่วมกันเป็น
ตัวแทนไปขอจดทะเบียนใหม่ในชื่อ “สมาคมประกันวินาศภัย” ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2510 
และที่ประชุมได้มีมติเลือก นายวัย วรรธนะกุล เป็นนายกสมาคมคนแรก ปัจจุบันสมาคมประกันวินาศภัยไทยมีสมาชิก
ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประกันวินาศภัย รวมทั้งสิ้น 61 บริษัท 
      ต่อมาในปี 2555 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจ าปี 2554-2556 ได้มีการพิจารณาร่วมกันว่าควร
เปลี่ยนชื่อของสมาคมใหม่ให้มีความชัดเจนเเละรองรับกับการเข้าสู่เวทีนานาชาติด้วย  จึงได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ 
สมาคมประกันวินาศภัย เป็น สมาคมประกันวินาศภัยไทย (Thai General Insurance Association) ซึ่งมีผลตั้งเเต่
วันที่ 17 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 
 พนัธกจิ  

สมาคมฯ ก าหนดพันธกิจใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 
 พันธกิจท่ี 1 ด้านประชาชน 

  1) สร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัยให้กับประชาชน 
  2) สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในการจัดการความเสี่ยงภัยด้านการเงินด้วยการประกันภัย
ให้กับประชาชน 

 พันธกิจท่ี 2 ด้านภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ  
  1) เป็นศูนย์กลางของบริษัทสมาชิกในการประสานงาน เจรจาและร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
   2) ส่งเสริมธุรกิจให้ควบคุมดูแลกันเอง 
  พันธกิจท่ี 3 ด้านบริษัทสมาชิก 
   1) สนับสนุนการสร้างเสถียรภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย รวมถึงการสร้างทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับธุรกิจประกันวินาศภัย 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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5-34   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

  3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย 
  4) สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของบริษัทสมาชิกในการเปิดเสรีทางการเงิน 
  5) ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทสมาชิก 

วตัถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้ 

  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเก่ียวกับการประกันภัย 
  2) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาท าความตกลงกับ
บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจที่อยู่ในวัตถุประสงค์ 
  3) ท าการวิจัย ให้ค าแนะน า และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกเก่ียวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่
อยู่ในวัตถุประสงค์ 
  4) ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก 
  5) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
  6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการของสมาชิกและสมาคม 
  7) วางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับ การ
ประกันภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  8) สมาคมฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการในทางการเมือง 
  9) สอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวของกิจการประกันภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อให้เป็น
ประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของประเทศ 
  10) ให้การศึกษาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับธุรกิจ
ประกันภัย 
  11) ท าสถิติหรือเอกสารรวมทั้งวิจัยเก่ียวกับการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  12) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยและก าหนดระเบียบการต่าง ๆ ให้สมาชิก
ถือปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบธุรกิจประกันภัยด าเนินการไปโดยเรียบร้อย 
  13) เสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการประกันภัยต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันอ่ืน ๆ  
  14) จัดตั้งสโมสรและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบการซึ่งคณะกรรมการบริหารจะ
ได้ก าหนด 
 2.3 สมาคมนายหน้าประกนัภัยไทย  ในปี พ.ศ. 2510 ธุรกิจประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยได้แบ่งแยกตัวแทน และนายหน้าออกมาอย่างเด่นชัด จึงท าให้กลุ่มบุคคลที่ประกอบ
อาชีพเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต มีการรวมกลุ่มกันก่อตั้งสมาคมนายหน้าประกันภัยขึ้นเมื่อวันที่ 9 
มกราคม พ.ศ. 2512 ซึ่งวันนั้น สมาคมฯ มีสมาชิกเพียง 12 บริษัท แต่ได้เจริญเติบโตขึ้นมาจนมีสมาชิก 51 บริษัทใน
ปัจจุบัน ภายใต้ชื่อใหม่ว่า “สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย” 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินได ้
 2.  อธิบายลักษณะของตราสารการลงทุนได ้
 3.  อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรก ากับสถาบันการเงนิและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวติ

ได ้
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  3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย 
  4) สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของบริษัทสมาชิกในการเปิดเสรีทางการเงิน 
  5) ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทสมาชิก 

วตัถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้ 

  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเก่ียวกับการประกันภัย 
  2) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาท าความตกลงกับ
บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจที่อยู่ในวัตถุประสงค์ 
  3) ท าการวิจัย ให้ค าแนะน า และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกเก่ียวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่
อยู่ในวัตถุประสงค์ 
  4) ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก 
  5) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
  6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการของสมาชิกและสมาคม 
  7) วางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับ การ
ประกันภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  8) สมาคมฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการในทางการเมือง 
  9) สอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวของกิจการประกันภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อให้เป็น
ประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของประเทศ 
  10) ให้การศึกษาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับธุรกิจ
ประกันภัย 
  11) ท าสถิติหรือเอกสารรวมทั้งวิจัยเก่ียวกับการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  12) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยและก าหนดระเบียบการต่าง ๆ ให้สมาชิก
ถือปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบธุรกิจประกันภัยด าเนินการไปโดยเรียบร้อย 
  13) เสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการประกันภัยต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันอ่ืน ๆ  
  14) จัดตั้งสโมสรและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบการซึ่งคณะกรรมการบริหารจะ
ได้ก าหนด 
 2.3 สมาคมนายหน้าประกนัภัยไทย  ในปี พ.ศ. 2510 ธุรกิจประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยได้แบ่งแยกตัวแทน และนายหน้าออกมาอย่างเด่นชัด จึงท าให้กลุ่มบุคคลที่ประกอบ
อาชีพเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต มีการรวมกลุ่มกันก่อตั้งสมาคมนายหน้าประกันภัยขึ้นเมื่อวันที่ 9 
มกราคม พ.ศ. 2512 ซึ่งวันนั้น สมาคมฯ มีสมาชิกเพียง 12 บริษัท แต่ได้เจริญเติบโตขึ้นมาจนมีสมาชิก 51 บริษัทใน
ปัจจุบัน ภายใต้ชื่อใหม่ว่า “สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย” 
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วตัถุประสงค์ 
 จากข้อบังคับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2553 ก าหนดไว้ว่าสมาคมมี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
  1) เพื่อคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจและสวัสดิภาพของนายหน้าประกันภัย และร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ และบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะช่วยให้กิจการประกันภัยมีคุณค่าต่อสังคม
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
  2) เพื่อธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และความสามัคคีในระหว่างมวลสมาชิก 
  3) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาท าความตกลงกับบุคคล
และองค์กรภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
  4) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนายหน้าประกันภัย แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทาง
วิชาการ การขยายงาน ตลอดจนข่าวสารเกี่ยวกับอาชีพนายหน้าประกันภัย และเป็นแกนกลางในการจัดท าฐานข้อมูล
สถิติด้านการประกันภัยในเร่ืองต่าง ๆ  
  5) ส่งเสริมคุณภาพของนายหน้าประกันภัยให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเป็นองค์กรที่
สามารถก ากับดูแลสมาชิกได้ 
  6) เพื่อให้ความช่วยเหลือและบริจาคในการกุศลต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันภัย 
  7) เพื่อร่วมมือ ติดต่อ หรือเป็นสมาชิกกับสมาคมอ่ืน ๆ ทั่วโลกที่ท างาน หรือมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับ
สมาคมนี้ 
  8) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบอาชีพ
นายหน้าประกันภัย 
  9) เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย และการกีฬาแก่สมาชิกของสมาคม 
  10) ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 
 2.4 สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในฐานะเป็น 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทประกันภัยให้ท าหน้าที่ชักชวนบุคคลให้ท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท ซึ่งเมื่อมีการ
ประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2510 ตัวแทนประกันชีวิตจ านวนหนึ่งได้ร่วมกันก่อตั้ง “สมาคมตัวแทนขาย
ประกัน” โดยได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2511 และต่อมาในเดือนมิถุนายน 2541 
จึงได้ตัดสินใจที่จะขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสมาคมจาก “สมาคมตัวแทนขายประกัน” มาเป็น “สมาคมตัวแทนประกัน
ชีวิต” เพื่อให้เป็นสากลและสอดคล้องกับนานาอารยประเทศ และต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “สมาคมตัวแทน
ประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน”เพื่อส่งสัญญาณให้สมาชิกทราบว่าอนาคตสมาคมฯต้องมุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาการเงิน 
มุ่งสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเร่ืองการเงิน 
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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5-36   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

 วตัถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้ 
  1) ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
  2) เน้นความเข้าใจ เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในตัวแทนวิชาชีพขายประกันทั่วทุกบริษัท 
  3) จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอ่ืน  ๆ ร่วมกันในอันที่จะสร้างภาพพจน์และเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับสมาชิก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
  4) ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในนามของตัวแทนประกันภัย รับปรึกษา แก้ไขปัญหา 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต้อง 

2.5 สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกนัภัยแห่งประเทศไทย โดยที่บริษัทประกันชีวิตให้บริการทางการประกัน
ชีวิต การออมเงิน เงินบ านาญ และบริการทางการเงินอ่ืน ๆ เพื่อที่จะให้ลูกค้ามีภูมิคุ้มกันและความมั่นคงทางการเงินใน
ระยะยาว บริการเหล่านี้รวมถึงการรักษาระดับรายได้ภายหลังเกษียณ หรือการจ่ายให้กับลูกหลานหากผู้เลี้ยงดูเสียชีวิต
ก่อนเวลาอันควร และด้วยลักษณะที่ส าคัญของธุรกิจประกันชีวิตที่จะได้รับเงินมาก่อน แล้วจึงค่อยมีต้นทุนของสินค้า
ตามออกมาทีหลัง ท าให้การคาดการณ์ต้นทุนของสินค้าในแต่ละตัวจึงเป็นเร่ืองส าคัญมาก ซึ่งถ้าคาดการณ์ไม่ถูกบริษัท
ประกันชีวิตก็จะขาดทุนได้ อีกทั้งต้นทุนสินค้าของบริษัทประกันชีวิตก็ยังขึ้นกับปัจจัยหลาย  ๆ อย่าง เช่น อายุ เพศ 
อาชีพการงาน งานอดิเรก สุขภาพ โรคประจ าตัว และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่ท าให้ต้นทุนสินค้าของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มนั้น
มีค่าต่างกัน มีผลให้การก าหนดราคาสินค้าของบริษัทประกันชีวิตก็ต้องแบ่งกลุ่มประเภทของผู้เอาประกันภัยตามความ
เสี่ยง ถ้าเสี่ยงมาก ก็ควรจะเก็บเบี้ยประกันภัยมาก ถ้าเสี่ยงน้อย ก็ควรจะเก็บเบี้ยน้อย  
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นท าให้ในบริษัทประกันชีวิตจึงต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือแอคชัวรีท างานอยู่
ด้วย เพราะนักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต ประเมินความเสี่ยงในปัจจุบัน และสร้าง
โมเดลคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาจจะพยากรณ์ออกไปในระยะยาว
เพื่อที่จะประเมินสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดและโอกาสของสิ่งที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดของเหตุการณ์  จากนั้นนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยจะท าการออกแบบ ตั้งราคา และประเมินค่าสินค้าเหล่านั้น นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจึงส าคัญ
ยิ่งส าหรับการจัดการทางการเงินและการพัฒนากลยุทธ์ที่จะท าให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าตนได้ท าสัญญาที่ยุติธรรม 
 และเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ได้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจ านวนหนึ่งรวมกลุ่มกันและก่อตั้งขึ้นเป็น
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
 วตัถุประสงค์ 

 1) ก าหนด ส่งเสริม และรักษามาตรฐานของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้อยู่ในมาตรฐานสูงสุด 
 2) ก าหนด และรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรมทางวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัย 

   3) ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และวิชาการที่
เก่ียวข้อง อาทิ การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน  สถิติ บ านาญ และสวัสดิการ
พนักงาน 
  4) ช่วยเหลือ หรือให้ข้อเสนอแนะและความเห็นทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและวิชาชีพอ่ืน
ที่เก่ียวข้องแกน่ักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปและองค์กรสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

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

 

ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน องค์กรก ากับสถาบันการเงินและสมาคมทีเ่กี่ยวขอ้ง   5-3 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินได ้
 2.  อธิบายลักษณะของตราสารการลงทุนได ้
 3.  อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรก ากับสถาบันการเงนิและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวติ

ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

5-36   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

 วตัถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้ 
  1) ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
  2) เน้นความเข้าใจ เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในตัวแทนวิชาชีพขายประกันทั่วทุกบริษัท 
  3) จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอ่ืน  ๆ ร่วมกันในอันที่จะสร้างภาพพจน์และเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับสมาชิก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
  4) ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในนามของตัวแทนประกันภัย รับปรึกษา แก้ไขปัญหา 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต้อง 

2.5 สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกนัภัยแห่งประเทศไทย โดยที่บริษัทประกันชีวิตให้บริการทางการประกัน
ชีวิต การออมเงิน เงินบ านาญ และบริการทางการเงินอ่ืน ๆ เพื่อที่จะให้ลูกค้ามีภูมิคุ้มกันและความมั่นคงทางการเงินใน
ระยะยาว บริการเหล่านี้รวมถึงการรักษาระดับรายได้ภายหลังเกษียณ หรือการจ่ายให้กับลูกหลานหากผู้เลี้ยงดูเสียชีวิต
ก่อนเวลาอันควร และด้วยลักษณะที่ส าคัญของธุรกิจประกันชีวิตที่จะได้รับเงินมาก่อน แล้วจึงค่อยมีต้นทุนของสินค้า
ตามออกมาทีหลัง ท าให้การคาดการณ์ต้นทุนของสินค้าในแต่ละตัวจึงเป็นเร่ืองส าคัญมาก ซึ่งถ้าคาดการณ์ไม่ถูกบริษัท
ประกันชีวิตก็จะขาดทุนได้ อีกทั้งต้นทุนสินค้าของบริษัทประกันชีวิตก็ยังขึ้นกับปัจจัยหลาย  ๆ อย่าง เช่น อายุ เพศ 
อาชีพการงาน งานอดิเรก สุขภาพ โรคประจ าตัว และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่ท าให้ต้นทุนสินค้าของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มนั้น
มีค่าต่างกัน มีผลให้การก าหนดราคาสินค้าของบริษัทประกันชีวิตก็ต้องแบ่งกลุ่มประเภทของผู้เอาประกันภัยตามความ
เสี่ยง ถ้าเสี่ยงมาก ก็ควรจะเก็บเบี้ยประกันภัยมาก ถ้าเสี่ยงน้อย ก็ควรจะเก็บเบี้ยน้อย  
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นท าให้ในบริษัทประกันชีวิตจึงต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือแอคชัวรีท างานอยู่
ด้วย เพราะนักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต ประเมินความเสี่ยงในปัจจุบัน และสร้าง
โมเดลคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาจจะพยากรณ์ออกไปในระยะยาว
เพื่อที่จะประเมินสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดและโอกาสของสิ่งที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดของเหตุการณ์  จากนั้นนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยจะท าการออกแบบ ตั้งราคา และประเมินค่าสินค้าเหล่านั้น นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจึงส าคัญ
ยิ่งส าหรับการจัดการทางการเงินและการพัฒนากลยุทธ์ที่จะท าให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าตนได้ท าสัญญาที่ยุติธรรม 
 และเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ได้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจ านวนหนึ่งรวมกลุ่มกันและก่อตั้งขึ้นเป็น
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
 วตัถุประสงค์ 

 1) ก าหนด ส่งเสริม และรักษามาตรฐานของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้อยู่ในมาตรฐานสูงสุด 
 2) ก าหนด และรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรมทางวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัย 

   3) ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และวิชาการที่
เก่ียวข้อง อาทิ การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน  สถิติ บ านาญ และสวัสดิการ
พนักงาน 
  4) ช่วยเหลือ หรือให้ข้อเสนอแนะและความเห็นทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและวิชาชีพอ่ืน
ที่เก่ียวข้องแกน่ักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปและองค์กรสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน องค์กรก ากับสถาบันการเงินและสมาคมทีเ่กี่ยวขอ้ง   5-37 
 

 5) เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ระหว่างสมาชิก 
 6) ประสานงานและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง และการพัฒนาวิชาชีพให้กับสมาชิก 
 7) ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก 

  8) ประสานงานกับองค์กร สถาบัน การศึกษา และอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกประเทศอันเก่ียวข้องกับพันธกิจ
ของสมาคม 

 9) ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน องค์กรก ากับสถาบันการเงินและสมาคมทีเ่กี่ยวขอ้ง   5-3 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินได ้
 2.  อธิบายลักษณะของตราสารการลงทุนได ้
 3.  อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรก ากับสถาบันการเงนิและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวติ

ได ้
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บทที ่6 
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติทีด่ีในการให้บริการ

พร้อมทั้งกรณศึีกษา 
 

อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                 ตช.2 
           (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่
 6.1 องค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.2 จรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษำแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  องค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของธุรกิจประกันชีวิตเกิดจำก 3 ปัจจัยที่เรียกว่ำสำมเหลี่ยมทุจริต 
ได้แก่ 1) มีควำมกดดันหรือแรงจูงใจ 2) มีโอกำสในกำรกระท ำผิด และ 3) มีข้ออ้ำงหรือเหตุผลที่ท ำให้
ผู้กระท ำมีควำมรู้สึกดีขึ้น เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็สำมำรถกระตุ้นให้มีกำรกระท ำทุจริตได้ ดังนั้นกำรปิด
โอกำสในกำรก่อกำรทุจริตโดยกำรเสริมจุดแข็งของกำรควบคุมภำยในนั้น จะเป็นกำรสร้ำงเกรำะป้องกัน
ให้กับบริษัทได้เป็นอย่ำงดี โดยใช้หลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต 3 ขั้นตอนที่ส ำคัญได้แก่          
1) กำรป้องกัน 2) กำรตรวจจับ และ 3) กำรตอบสนองในรูปแบบต่ำง ๆ  

2.  จรรยำบรรณในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประกำร ได้แก่ 1) มีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อ   
ผู้เอำประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอำชีพ 2) ให้บริกำรที่ดีอย่ำงสม่ ำเสมอและชี้แจงให้ผู้เอำประกันภัย
ทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่เพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้เอำประกันภัย 3) รักษำควำมลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอำประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก 4) เปิดเผยข้อควำมจริงของผู้เอำประกันภัยในส่วนที่
เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้      
ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขำยนอกเหนือ
เง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็นกำรจูงใจให้เอำประกันภัย 7) ไม่
แนะน ำให้ผู้เอำประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท ำสัญญำใหม่หำกท ำให้ผู้เอำประกันภัยเสียประโยชน์              
8) ไม่กล่ำวให้ร้ำยทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่
เสมอ และ 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงำม ทั้งธ ำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรม
แห่งอำชีวปฏิญำณ  

3.  แนวทำงปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่น ำไปสู่
บริกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพ แบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักกำรเสนอขำยทั่วไป 2) กำรอธิบำยแบบ
ประกันชีวิต 3) กำรกรอกใบสมัคร และ 4) กำรจัดกำรเรื่องกำรรับเงินจำกผู้เอำประกันภัย 

4.  กรณีศึกษำของแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษำ
ด้ำนกำรให้บริกำรที่ดีอย่ำงสม่ ำเสมอและชี้แจงผู้เอำประกันภัยทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่ เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของผู้เอำประกันภัย 2) กรณีศึกษำด้ำนกำรเปิดเผยข้อควำมจริงของผู้เอำประกันภัยในส่วนที่

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
ขำยนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 

1.  อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
2.  อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทีด่ีของตัวแทนประกันชวีิตได้ 
3.  วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
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6-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                 ตช.2 
           (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่
 6.1 องค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.2 จรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษำแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  องค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของธุรกิจประกันชีวิตเกิดจำก 3 ปัจจัยที่เรียกว่ำสำมเหลี่ยมทุจริต 
ได้แก่ 1) มีควำมกดดันหรือแรงจูงใจ 2) มีโอกำสในกำรกระท ำผิด และ 3) มีข้ออ้ำงหรือเหตุผลที่ท ำให้
ผู้กระท ำมีควำมรู้สึกดีขึ้น เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็สำมำรถกระตุ้นให้มีกำรกระท ำทุจริตได้ ดังนั้นกำรปิด
โอกำสในกำรก่อกำรทุจริตโดยกำรเสริมจุดแข็งของกำรควบคุมภำยในนั้น จะเป็นกำรสร้ำงเกรำะป้องกัน
ให้กับบริษัทได้เป็นอย่ำงดี โดยใช้หลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต 3 ขั้นตอนที่ส ำคัญได้แก่          
1) กำรป้องกัน 2) กำรตรวจจับ และ 3) กำรตอบสนองในรูปแบบต่ำง ๆ  

2.  จรรยำบรรณในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประกำร ได้แก่ 1) มีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อ   
ผู้เอำประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอำชีพ 2) ให้บริกำรที่ดีอย่ำงสม่ ำเสมอและชี้แจงให้ผู้เอำประกันภัย
ทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่เพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้เอำประกันภัย 3) รักษำควำมลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอำประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก 4) เปิดเผยข้อควำมจริงของผู้เอำประกันภัยในส่วนที่
เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้      
ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขำยนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็นกำรจูงใจให้เอำประกันภัย 7) ไม่
แนะน ำให้ผู้เอำประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท ำสัญญำใหม่หำกท ำให้ผู้เอำประกันภัยเสียประโยชน์              
8) ไม่กล่ำวให้ร้ำยทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่
เสมอ และ 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงำม ทั้งธ ำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรม
แห่งอำชีวปฏิญำณ  

3.  แนวทำงปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่น ำไปสู่
บริกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพ แบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักกำรเสนอขำยทั่วไป 2) กำรอธิบำยแบบ
ประกันชีวิต 3) กำรกรอกใบสมัคร และ 4) กำรจัดกำรเรื่องกำรรับเงินจำกผู้เอำประกันภัย 

4.  กรณีศึกษำของแนวทำงปฏิบัติท่ีดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษำ
ด้ำนกำรให้บริกำรที่ดีอย่ำงสม่ ำเสมอและชี้แจงผู้เอำประกันภัยทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่ เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของผู้เอำประกันภัย 2) กรณีศึกษำด้ำนกำรเปิดเผยข้อควำมจริงของผู้เอำประกันภัยในส่วนที่

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
ขำยนอกเหนือเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 

1.  อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
2.  อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทีด่ีของตัวแทนประกันชวีิตได้ 
3.  วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ 

 
 
 
 
 

 
 

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

 
1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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เร่ืองที ่6.1  
องค์ประกอบทีจ่ะท าให้เกดิการทุจริตของตัวแทนประกนัชีวติ 

 
 
ปัจจุบันเรำมักได้ทรำบข่ำวกำรทุจริตเกิดขึ้นมำกมำยทั้งในภำคเอกชนและรำชกำรจำกสื่อต่ำง ๆ ทั้งใน

ประเทศและต่ำงประเทศ จึงท ำให้ภำคเอกชนและภำครัฐต่ำงลุกขึ้นมำรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นและหำทำง
ป้องกันในเรื่องนี้อย่ำงจริงจังเพื่อมิให้เกิดควำมเสียหำยทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมของประเทศในที่สุด และปัจจุบัน           
กำรทุจริตในรูปแบบของนโยบำยและกำรประพฤติผิดในองค์กรยังคงเป็นปัญหำและควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำยใต้ควำมกดดันของปัญหำทำงธุรกิจที่เพิ่มมำกข้ึน และกำรควบคุมภำยในที่อำจอ่อนแอลง จนท ำ
ให้เกิดโอกำสในกำรทุจริตได้ 
 
1. ความหมายของการทุจริต 

ควำมหมำยของกำรทุจริตตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 1 ซ่ึงก ำหนดว่ำ “โดยทุจริต” หมำยควำมว่ำ 
เพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน โดยในที่นี้จะเน้นในเรื่องกำรทุจริตใน
ต ำแหน่งหน้ำที่ของกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเรียกว่ำกำรทุจริตในต ำแหน่งหน้ำที่ (Occupational Fraud) และให้ค ำนิยำมว่ำ 
“กำรที่บุคคลใดใช้อ ำนำจในหน้ำที่กำรงำนของตนก่อให้เกิดลำภอันมิควรได้หรือกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลหรือทรัพย์สิน
ขององค์กรโดยผิดวัตถุประสงค์” 

กำรทุจริตโดยใช้ต ำแหน่งหน้ำที่มีมำนำนแล้ว แต่ไม่มีกำรก ำหนดกฎเกณฑ์หรือมำตรกำรในกำรป้องกันหรือ
ตรวจสอบกำรทุจริตประเภทนี้อย่ำงจริงจังและชัดเจน จนกระทั่งหลังเกิดเหตุกำรณ์ที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกคือ
บริษัท Enron และ WorldCom ตกแต่งบัญชีจนต้องปิดกิจกำร สถำบันผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งสหรัฐอเมริกำ 
(American Institute of Certified Public Auditors – AICPA) จึงได้ประกำศมำตรฐำนกำรสอบบัญชีฉบับที่ 82 
(SAS No.82) เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบกำรทุจริตในองค์กรและตำมด้วยมำตรฐำนกำรสอบบัญชีฉบับท่ี 99 (SAS 
No.99) ให้ผู้สอบบัญชีตรวจหำกำรทุจริตจำกงบกำรเงินด้วย ส ำหรับประเทศไทยได้มีกำรประกำศมำตรฐำนกำรสอบ
บัญชีหมวดที่ 240 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจหำกำรทุจริตจำกงบกำรเงิน 

 กำรทุจริตในต ำแหน่งหน้ำที่ (Occupational Fraud) กำรทุจริตประเภทนี้ในภำคเอกชนมีหลำยลักษณะ เช่น 
กำรค้ำหุ้นโดยใช้ข้อมูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ( Insider Trading Fraud) กำร
ยักยอกเงิน (Embezzlement) กำรท ำใบเสร็จรับเงินเท็จ (False Billing Schemes) กำรทุจริตเกี่ยวกับหลักทรัพย์ 
(Securities Fraud) กำรปลอมแปลงลำยมือหรือเอกสำร (Forgery) เป็นต้น 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
ขำยนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 

1.  อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
2.  อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทีด่ีของตัวแทนประกันชวีิตได้ 
3.  วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
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ปัจจุบันเรำมักได้ทรำบข่ำวกำรทุจริตเกิดขึ้นมำกมำยทั้งในภำคเอกชนและรำชกำรจำกสื่อต่ำง ๆ ทั้งใน

ประเทศและต่ำงประเทศ จึงท ำให้ภำคเอกชนและภำครัฐต่ำงลุกขึ้นมำรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นและหำทำง
ป้องกันในเรื่องนี้อย่ำงจริงจังเพื่อมิให้เกิดควำมเสียหำยทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมของประเทศในที่สุด และปัจจุบัน           
กำรทุจริตในรูปแบบของนโยบำยและกำรประพฤติผิดในองค์กรยังคงเป็นปัญหำและควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำยใต้ควำมกดดันของปัญหำทำงธุรกิจที่เพิ่มมำกข้ึน และกำรควบคุมภำยในที่อำจอ่อนแอลง จนท ำ
ให้เกิดโอกำสในกำรทุจริตได้ 
 
1. ความหมายของการทุจริต 

ควำมหมำยของกำรทุจริตตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 1 ซึ่งก ำหนดว่ำ “โดยทุจริต” หมำยควำมว่ำ 
เพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน โดยในที่นี้จะเน้นในเรื่องกำรทุจริตใน
ต ำแหน่งหน้ำที่ของกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเรียกว่ำกำรทุจริตในต ำแหน่งหน้ำที่ (Occupational Fraud) และให้ค ำนิยำมว่ำ 
“กำรท่ีบุคคลใดใช้อ ำนำจในหน้ำท่ีกำรงำนของตนก่อให้เกิดลำภอันมิควรได้หรือกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลหรือทรัพย์สิน
ขององค์กรโดยผิดวัตถุประสงค์” 

กำรทุจริตโดยใช้ต ำแหน่งหน้ำที่มีมำนำนแล้ว แต่ไม่มีกำรก ำหนดกฎเกณฑ์หรือมำตรกำรในกำรป้องกันหรือ
ตรวจสอบกำรทุจริตประเภทนี้อย่ำงจริงจังและชัดเจน จนกระทั่งหลังเกิดเหตุกำรณ์ที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกคือ
บริษัท Enron และ WorldCom ตกแต่งบัญชีจนต้องปิดกิจกำร สถำบันผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งสหรัฐอเมริกำ 
(American Institute of Certified Public Auditors – AICPA) จึงได้ประกำศมำตรฐำนกำรสอบบัญชีฉบับที่ 82 
(SAS No.82) เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบกำรทุจริตในองค์กรและตำมด้วยมำตรฐำนกำรสอบบัญชีฉบับที่ 99 (SAS 
No.99) ให้ผู้สอบบัญชีตรวจหำกำรทุจริตจำกงบกำรเงินด้วย ส ำหรับประเทศไทยได้มีกำรประกำศมำตรฐำนกำรสอบ
บัญชีหมวดที่ 240 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจหำกำรทุจริตจำกงบกำรเงิน 

 กำรทุจริตในต ำแหน่งหน้ำที่ (Occupational Fraud) กำรทุจริตประเภทนี้ในภำคเอกชนมีหลำยลักษณะ เช่น 
กำรค้ำหุ้นโดยใช้ข้อมูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ( Insider Trading Fraud) กำร
ยักยอกเงิน (Embezzlement) กำรท ำใบเสร็จรับเงินเท็จ (False Billing Schemes) กำรทุจริตเกี่ยวกับหลักทรัพย์ 
(Securities Fraud) กำรปลอมแปลงลำยมือหรือเอกสำร (Forgery) เป็นต้น 
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2. ประเภทของการทุจริตโดยใช้ต าแหน่งหน้าที ่
กำรทุจริตโดยใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
2.1 การยกัยอกทรัพย์สิน (Asset Misappropriation) เป็นกำรทุจริตที่พบเห็นได้ทั่วไป โดยเป็นกำรยักยอกเงิน

สดและทรัพย์สินอ่ืน ๆ กำรทุจริตประเภทนี้จะเป็นกำรขโมยหรือน ำทรัพย์สนิของบริษัทไปใช้ในทำงที่ผิด เช่น กำรขโมย
ทรัพย์สิน กำรน ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์หรืออุปกรณ์ของหน่วยงำนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว กำรน ำค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว
มำเบิกจำกบริษัท เป็นต้น ตัวอย่ำงที่เกี่ยวกับกำรยักยอกทรัพย์สินของตัวแทนประกันชีวิต เช่น นำยเอ็มตกลงท ำ
ประกันชีวิต และได้ช ำระเบี้ยประกันภัยผ่ำนนำยหนุ่ยซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิต แต่นำยหนุ่ยไม่ได้ออกหลักฐำนกำรรับ
เงินค่ำเบี้ยประกันภัย เพรำะนำยหนุ่ยเห็นว่ำกำรช ำระเบี้ยประกันภัยมีระยะเวลำผ่อนผัน 30 วัน จึงน ำเงิ นนั้นไปใช้
ส่วนตัวก่อนและน ำส่งบริษัทภำยหลัง โดยไม่เกินระยะเวลำผ่อนผัน 

2.2 การคอรัปช่ัน (Corruption) เป็นกำรทุจริตโดยใช้อ ำนำจหน้ำที่งำนแสวงหำผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือ
ผู้อ่ืนโดยมิชอบ เช่น กำรรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจำกบริษัทที่มำประมูลงำน หรือจำกบริษัทจ ำหน่ำยสินค้ำหรือ
กำรมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ เป็นต้น ตัวอย่ำงที่เก่ียวกับกำรคอรัปชั่นของตัวแทนประกันชีวิต เช่น นำยธันวำกับ
นำยมังกร ทั้งสองคนเป็นผู้จัดกำรภำคของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ได้ร่วมมือกันจัดท ำโครงกำรประชำสัมพันธ์สิทธิ
ประโยชน์ของกำรท ำประกันชีวิต โดยได้ขอสนับสนุนงบประมำณกำรจัดบูธแสดงสินค้ำจำกบริษัทคอมพิวเตอร์ที่บริษัท
ของตนใช้บริกำรอยู่ ได้เงินสนับสนุนโครงกำรมำจ ำนวน 20,000 บำท แต่เมื่อถึงเวลำจัดโครงกำรจริง ๆ นำยธันวำกับ
นำยมังกรได้น ำเงินสดมำแบ่งกันคนละคร่ึง และน ำไปเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดบูธเพียง 5,000 บำท  

2.3 การทุจริตในงบการเงิน (Fraudulent Statements) เป็นกำรทุจริตโดยกำรแก้ไขข้อมูลในงบกำรเงินของ
บริษัท เช่น กำรแสดงรำยรับสูงกว่ำที่ควรจะเป็น กำรแสดงรำยจ่ำยหรือหนี้สินต่ ำกว่ำที่ควรจะเป็น เพื่อให้ผู้ลงทุนหรือ
ผู้ใช้งบกำรเงินเห็นว่ำผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทดี มีผลก ำไรสูงอำจส่งผลให้หุ้นของบริษัทมีรำคำสูงขึ้น หรืออำจแก้ไข
งบกำรเงินเนื่องจำกพนักงำนผู้นั้นยักยอกทรัพย์สินของบริษัท เป็นต้น แต่กำรที่จะกระท ำเช่นนี้ได้ บุคคลนั้นจะต้องมี
อ ำนำจหน้ำที่ในงำนนั้น ๆ มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถเข้ำไปแก้ไขข้อมูลในระบบปฏิบัติงำนได้ ตัวอย่ำงที่เก่ียวกับกำรทุจริต
ในงบกำรเงินของตัวแทนประกันชีวิต เช่น ตัวแทนประกันชีวิตได้ปลอมแปลงแก้ไขตั วเลขในงบกำรเงินจำกรำยงำน
ประจ ำปีเพื่อน ำไปให้ลูกค้ำผู้มุ่งหวังดู โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรขำยประกันกลุ่มให้กับพนักงำนบริษัทเป้ำหมำย และ
ผู้บริหำรบริษัทนั้นเข้ำใจว่ำบริษัทประกันชีวิตที่ตัวแทนประกันชีวิตน ำรำยละเอียดมำน ำเสนอนั้น มีฐำนะทำงกำรเงิน
แข็งแกร่งตำมตัวเลขที่ตัวแทนประกันชีวิตปลอมแปลงแก้ไข ทั้ง  ๆ ที่ปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตนั้นมีฐำนะกำรเงินที่
อ่อนแอ  
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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3. ปัจจยัการทุจริตในองค์กร 
ปัจจัยกำรทุจริตในองค์กรไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบใด มักจะเกิดจำก 3 ปัจจัยที่เรียกว่ำสำมเหลี่ยมทุจริต (The 

Fraud Triangle) แสดงดังภำพที่ 6.2 
 

 
 
 
 

สามเหลี่ยม 
ทุจริต 

 
 
 

ภาพที ่6.2 สามเหลีย่มทุจริต (The Fraud Triangle) 
 

จำกภำพที่ 6.2 ปัจจัยกำรทุจริตในองค์กรมีดังนี้ 
3.1 มีความกดดนัหรือแรงจงูใจ (Motivation) ผู้ทุจริตมีควำมกดดันหรือมีแรงจูงใจให้กระท ำกำรทุจริตซึ่งอำจ

เกิดจำก 
 1) ความกดดันในการปฏิบัติงาน เช่น กิจกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยโดยใช้วัดผลลัพธ์ทำง

กำรเงินระยะสั้น เช่น ยอดขำยหรือผลก ำไรสูงเกินไป และหำกปฏิบัติไม่ได้จะถูกลงโทษ เป็นต้น จึงมักเป็นควำมกดดัน
ให้ทุจริตโดยกำรแก้ไขรำยงำนและตัวเลขบัญชี 

 2) ความกดดันและแรงจูงใจส่วนตัว เช่น ควำมเดือดร้อนทำงกำรเงินเฉพำะหน้ำ หรือจำกอุปนิสัย
ส่วนตัว เช่น ติดกำรพนัน สุรุ่ยสุร่ำย เป็นคนฉลำดแกมโกง เป็นต้น 

3.2 มีโอกาสในการกระทําผิด (Opportunity) ได้แก่ โอกำสในกำรกระท ำทุจริต โอกำสที่จะปกปิดกำรกระท ำ 
และโอกำสที่จะแปลงสภำพทรัพย์สินที่ได้จำกกำรทุจริต โอกำสในกำรกระท ำผิดอันเกิดจำกจุดอ่อนในกำรควบคุม
ภำยในที่จะป้องกันและค้นพบกำรทุจริตให้ทันกำล ขำดกำรแบ่งแยกหน้ำที่ที่มีควำมเสี่ยงต่อควำมเสียหำยขององค์กร 
กำรละเมิดหรือยกเว้นกำรควบคุมไม่ต้องได้รับกำรตรวจสอบ ขำดกำรควบคุมกำรเข้ำถึงทรัพย์สินสภำพคล่องและ     
ระบบสำรสนเทศส ำคัญ ส่วนจุดอ่อนที่ขำดกำรควบคุมแบบค้นพบ เช่น ไม่มีระบบร่องรอยกำรตรวจสอบ (Audit Trail) 
ท ำให้สำมำรถท ำควำมผิดได้โดยไร้ร่องรอยหรือตรวจพบยำก ไม่มีระบบกำรควบคุมแบบอัตโนมัติที่จะค้นพบได้ในเวลำ
เกิดจริง ไม่มีกำรตรวจนับทรัพย์สินและกำรกระทบยอดบัญชีส ำคัญทุกเดือน เป็นต้น 

3.3 มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่ทําให้ผู้กระทํามีความรู้สึกดีขึ้น (Rationalization) เช่น อ้ำงด้ำนควำมจ ำเป็น
เดือดร้อนส่วนตัว อ้ำงว่ำเป็นประเพณีทำงธุรกิจ ไม่ทรำบว่ำเป็นควำมผิดเพรำะเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ท ำ หรืออ้ำงว่ำท ำเพื่อ

มีความกดดันหรือ
แรงจูงใจ 

มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่
ท าให้ผู้กระท ามี
ความรู้สึกดีขึ้น 

มีโอกาสในการ
กระท าผิด 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-3 
 

 
 

 

เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
ขำยนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 

1.  อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
2.  อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทีด่ีของตัวแทนประกันชวีิตได้ 
3.  วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
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มีความกดดันหรือ
แรงจูงใจ 

มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่
ท าให้ผู้กระท ามี
ความรู้สึกดีขึ้น 

มีโอกาสในการ
กระท าผิด 
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ประโยชน์ส่วนรวม เช่น ตกแต่งงบกำรเงินให้มีผลก ำไรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพอใจเพรำะได้รับเงินปันผลและรำคำหุ้นสูง หรือ
อ้ำงว่ำท ำเพื่อไม่ให้กิจกำรล้มละลำย เป็นต้น 

นอกจำกนี้ พฤติกรรมและลักษณะเฉพำะของบุคคลอำจบ่งบอกถึงสัญญำณที่จะท ำกำรทุจริตได้เช่นกัน ดังนั้น 
ผู้บริหำรขององค์กรควรให้ควำมส ำคัญในพฤติกรรมที่เป็นสำเหตุให้พนักงำนท ำกำรทุจริต เพื่อที่จะสืบหำพนักงำนที่มี
พฤติกรรมเช่นนั้นและมำตรกำรป้องกันกำรเกิดกำรทุจริต เพรำะจะมีผลดีต่อองค์กรมำกกว่ำที่จะตรวจพบกำรทุจริต
ภำยหลัง เนื่องจำกท ำให้กำรทุจริตในองค์กรลดน้อยลงรวมถึงกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีด้วย 

ทั้งนี้ เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็สำมำรถกระตุ้นให้พนักงำนกระท ำทุจริตได้ ดังนั้นกำรปิดโอกำสในกำรก่อกำร
ทุจริตโดยกำรเสริมจุดแข็งของกำรควบคุมภำยในนั้น จะเป็นกำรสร้ำงเกรำะป้องกันให้กับบริษัทได้เป็นอย่ำงดี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้บริหำรระดับสูงมีควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดีอยู่แล้วต่อผลกระทบจำกกำรทุจริตต่อ
บริษัทไม่ว่ำจะเป็นจำกระดับไหนในองค์กร แต่พนักงำนระดับกลำงและระดับล่ำงนั้นอำจมีควำมไม่ชัดเจนต่อผลกระทบ
ดังกล่ำว ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่ผู้บริหำรระดับสูง (Tone at the Top) จึงต้องมีควำมชัดเจนและควรมุ่งเน้นกำร
เสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้กับพนักงำนในทุกระดับ 
 
4. การบริหารความเส่ียงจากการทุจริต  

กำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต มี 3 ข้ันตอนที่ส ำคัญ ได้แก่ 
4.1 การป้องกนั (Prevention) กำรพิจำรณำควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตและหำวิธีป้องกันผ่ำนระบบกำรควบคุม

ภำยในเพื่อไม่ให้กำรทุจริตเกิดข้ึน โดยควรจัดฝึกอบรมให้กับพนักงำนในเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง กำรส่งสัญญำณว่ำมี
กำรเฝ้ำติดตำมปัญหำกำรทุจริตถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย บำงบริษัทได้มีกำรจัดท ำ Corporate Intelligence เพื่อ
ตรวจสอบ เฝ้ำติดตำมและเก็บข้อมูลในเร่ืองของกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันของพนักงำนและฝ่ำยบริหำรกันเลยทีเดียว 

4.2 การตรวจจับ (Detection) กำรพบทุจริตภำยในองค์กรมักจะมำจำกกำรให้ข้อมูลของพนักงำนหรือที่
เรียกว่ำ Whistle Blowing จึงเป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรเเจ้งกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งควรจะต้องมีหลำยช่อง
ทำงกำรติดต่อ ที่ส ำคัญที่สุดคือบริษัทจะต้องสำมำรถรักษำควำมลับและรับรองควำมปลอดภัยให้กับผู้แจ้งได้ 

4.3 การตอบสนอง (Response) โดยตอบสนองในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น บทลงโทษที่เข้มงวด พนักงำนที่ทุจริต
จะต้องรับผิดชอบและถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีเพื่อเป็นกำรส่งสัญญำณถึงควำมจริงจังของฝ่ำยบริหำร ข้ันตอนกำรสืบสวน
และกำรตั้งคณะกรรมกำรเพื่อหำข้อสรุปต้องมีควำมชัดเจนและยุติธรรม เพื่อป้องกันกำรถูกฟ้องกลับว่ำมีกำรกล่ำวหำ
อย่ำงไม่ถูกต้อง ประเด็นที่น่ำสนใจอีกประกำรหนึ่งจำกกำรเสวนำคือสัญญำณเตือนภัยต่ำง ๆ ซึ่งอำจน ำไปสู่กำรทุจริต 
เช่น กำรจัดโครงสร้ำงบริษัทที่ซับซ้อนซึ่งยำกต่อกำรตรวจสอบ กำรมีบริษัทในกลุ่มจดทะเบียนในประเทศที่ไม่โปร่งใส 
กำรขออนุมัติเงินกู้โดยไม่ผ่ำนคณะกรรมกำร กำรมีอ ำนำจเบ็ดเสร็จในกำรกระท ำธุรกรรมในนำมบริษัทแต่เพียงผู้เดียว 
คณะกรรมกำรบริษัทถูกจ ำกัดอ ำนำจในกำรควบคุมดูแล กำรเชื่อใจและมอบหมำยควำมรับผิดชอบให้กับผู้ปฏิบัติงำน
เพียงคนเดียวโดยขำดกำรตรวจสอบ กำรขำดกำรแบ่งแยกหน้ำที่ที่ดี ขำดกำรป้องกันในกำรควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยในที่เพียงพอ เป็นต้น 
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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6-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

5. ตวัอย่างการทุจริตของตวัแทนประกนัชีวติและบทลงโทษ 
ตัวอย่ำงกำรทุจริตของตัวแทนประกันชีวิตและบทลงโทษ มีดังนี้ 
1) ผู้เข้ำทดสอบควำมรู้ โดยยินยอมให้บุคคลอ่ืนเข้ำรับท ำกำรสอบแทน ผู้กระท ำกำรทุจริตและผู้ยินยอมต้อง

ถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำสอบวัดควำมรู้เพื่อขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันชีวิต มีก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วันที่ได้
กระท ำผิด 

2) ตัวแทนประกันชีวิตน ำเบี้ยประกันภัยของผู้เอำประกันภัยไปใช้ส่วนตัว เช่น นำย ก. ตกลงท ำประกันชีวิต
และได้ช ำระเบี้ยประกันภัยผ่ำน นำย ข. ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตมำโดยตลอด ต่อมำนำย ข. เห็นว่ำ กำรช ำระเบี้ย
ประกันภัยมีระยะเวลำผ่อนผัน 30 วัน จึงน ำเงินนั้นไปใช้ส่วนตัวและไม่สำมำรถน ำเบี้ยประกันภัยส่งบริษัทภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด ท ำให้นำย ก. ไม่สำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้เนื่องจำกสัญญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำลขำดผล
บังคับ จำกนั้นทั้งบริษัทประกันชีวิตและผู้เอำประกันภัยร่วมกันฟ้องร้องเอำผิดตัวแทนประกันชีวิตฐำนยักยอกทรัพย์ 

3) ตัวแทนประกันชีวิตยักยอกเบี้ยประกันภัย ท ำให้หัวหน้ำหน่วยของตัวแทนประกันชีวิตที่สังกัดอยู่ต้อง
รับผิดชอบโดยกำรร่วมชดใช้เบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอำประกันชีวิต จำกนั้นทั้งหัวหน้ำหน่วยของตัวแทนประกันชีวิต
ดังกล่ำว และผู้เอำประกันภัยร่วมกันฟ้องร้องเอำผิดตัวแทนประกันชีวิตดังกล่ำวฐำนยักยอกทรัพย์ 

 
6. บทลงโทษตามพระราชบัญญตัปิระกนัชีวติ 

ตำมพระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มำตรำ 81 นำยทะเบียนมีอ ำนำจสั่ง
เพิกถอนใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่ำตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยกำรกระท ำดังต่อไปนี้ 

1) กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้ 
2) ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่นำยทะเบียนหรือคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
3) ขำดคุณสมบัติตำมมำตรำ 69 หรือมำตรำ 72 แล้วแต่กรณี 
4) ด ำเนินงำนท ำให้เกิดหรืออำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์

ประกันภัย หรือประชำชน  
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เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
ขำยนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 

1.  อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
2.  อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทีด่ีของตัวแทนประกันชวีิตได้ 
3.  วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
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6-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

5. ตวัอย่างการทุจริตของตวัแทนประกนัชีวติและบทลงโทษ 
ตัวอย่ำงกำรทุจริตของตัวแทนประกันชีวิตและบทลงโทษ มีดังนี้ 
1) ผู้เข้ำทดสอบควำมรู้ โดยยินยอมให้บุคคลอ่ืนเข้ำรับท ำกำรสอบแทน ผู้กระท ำกำรทุจริตและผู้ยินยอมต้อง

ถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำสอบวัดควำมรู้เพื่อขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันชีวิต มีก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วันที่ได้
กระท ำผิด 

2) ตัวแทนประกันชีวิตน ำเบี้ยประกันภัยของผู้เอำประกันภัยไปใช้ส่วนตัว เช่น นำย ก. ตกลงท ำประกันชีวิต
และได้ช ำระเบี้ยประกันภัยผ่ำน นำย ข. ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตมำโดยตลอด ต่อมำนำย ข. เห็นว่ำ กำรช ำระเบี้ย
ประกันภัยมีระยะเวลำผ่อนผัน 30 วัน จึงน ำเงินนั้นไปใช้ส่วนตัวและไม่สำมำรถน ำเบี้ยประกันภัยส่งบริษัทภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด ท ำให้นำย ก. ไม่สำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้เนื่องจำกสัญญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำลขำดผล
บังคับ จำกนั้นทั้งบริษัทประกันชีวิตและผู้เอำประกันภัยร่วมกันฟ้องร้องเอำผิดตัวแทนประกันชีวิตฐำนยักยอกทรัพย์ 

3) ตัวแทนประกันชีวิตยักยอกเบี้ยประกันภัย ท ำให้หัวหน้ำหน่วยของตัวแทนประกันชีวิตที่สังกัดอยู่ต้อง
รับผิดชอบโดยกำรร่วมชดใช้เบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอำประกันชีวิต จำกนั้นทั้งหัวหน้ำหน่วยของตัวแทนประกันชีวิต
ดังกล่ำว และผู้เอำประกันภัยร่วมกันฟ้องร้องเอำผิดตัวแทนประกันชีวิตดังกล่ำวฐำนยักยอกทรัพย์ 

 
6. บทลงโทษตามพระราชบัญญตัปิระกนัชีวติ 

ตำมพระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มำตรำ 81 นำยทะเบียนมีอ ำนำจสั่ง
เพิกถอนใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่ำตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยกำรกระท ำดังต่อไปนี้ 

1) กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้ 
2) ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่นำยทะเบียนหรือคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
3) ขำดคุณสมบัติตำมมำตรำ 69 หรือมำตรำ 72 แล้วแต่กรณี 
4) ด ำเนินงำนท ำให้เกิดหรืออำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์

ประกันภัย หรือประชำชน  
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-9 
 

 
 

 

เร่ืองที ่6.2  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดขีองตัวแทนประกนัชีวติ 

 
 
ตัวแทนประกันชีวิตคือคนส ำคัญหรือทัพหน้ำของธุรกิจประกันภัยในกำรสร้ำงภำพพจน์ที่ดีของธุรกิจและมี

ส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงสรรค์ธุรกิจ และธุรกิจประกันภัยจะเติบโตอย่ำงมีคุณภำพได้ก็ต่อเมื่ อมีตัวแทนประกันชีวิตที่มี
คุณภำพและยึดมั่นในจรรยำบรรณ  

 
1. จรรยาบรรณของตวัแทนประกนัชีวติ 

จรรยำบรรณของตัวแทนประกันชีวิตเป็นแนวทำงและเครื่องเหนี่ยวรั้งให้บุคคลในอำชีพประพฤติปฏิบัติงำน
อย่ำงมีคุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภำพลักษณ์ที่ดีของอำชีพตัวแทนประกันชีวิต โดยที่มำของจรรยำบรรณของตัวแทน
ประกันชีวิตนั้น บำงบริษัทจะน ำเอำไปใช้ส ำหรับกำรปฏิญำณตนของตัวแทนประกันชีวิต และนิยมเรียกสั้น  ๆ ว่ำ 
“จรรยำบรรณ 10 ประกำร” ดังนี้  

1) มีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอำประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอำชีพ  
2) ให้บริกำรที่ดีอย่ำงสม่ ำเสมอและชี้แจงให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่เพื่อรักษำผลประโยชน์

ของผู้เอำประกันภัย  
3) รักษำควำมลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอำประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก  
4) เปิดเผยข้อควำมจริงของผู้เอำประกันภัยในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อ

ควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
5) ไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอขำย

นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็นกำรจูงใจให้เอำประกันภัย 
7) ไม่แนะน ำให้ผู้เอำประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท ำสัญญำใหม่หำกท ำให้ผู้เอำประกันภัยเสียประโยชน์  
8) ไม่กล่ำวให้ร้ำยทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น  
9) หมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงำม ทั้งธ ำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอำชีวปฏิญำณ 
ดังนั้น จึงเป็นกำรสมควรที่จะได้ศึกษำรำยละเอียดของจรรยำบรรณตัวแทนประกันชีวิตทั้ง 10 ประกำร ดังนี้ 
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 
1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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6-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

จรรยาบรรณข้อที่ 1 
มคีวามช่ือสัตย์ต่อผู้เอาประกนัภัย บริษทั และเพือ่นร่วมอาชีพ 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรจะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ไม่ว่ำผู้เอำ

ประกันภัย เพื่อนตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัท ไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ำยใดได้ประโยชน์ในสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรได้ ต้องชี้แจง
ผลประโยชน์และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้ผู้เอำประกันภัยทรำบโดยไม่ปิดบัง อันจะน ำมำซึ่งภำพพจน์ที่ดีของธุรกิจ
ประกันชีวิต 

จรรยาบรรณข้อที่ 2 
ให้บริการที่ดีอย่างสม า่เสมอและช้ีแจงให้ผู้เอาประกนัภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ

ผู้เอาประกนัภัย 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องให้บริกำรแก่ผู้เอำประกันภัยอย่ำงสม ่ำเสมอ ทั้งก่อนและหลังกำรขำยประกันชีวิต 

คือต้องแนะน ำชี้แจงให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่ของผู้เอำประกันภัยที่ต้องกระท ำ เช่น หน้ำที่กำรช ำระ
เบี้ยประกันภัย ต้องช ำระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตำมก ำหนด หำกมีเหตุจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถช ำระเบี้ยประกันภัยตรงตำม
ก ำหนดได้ ก็จะมีระยะเวลำผ่อนผันให้ตำมที่ก ำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย (30 วันหรือ 60 วัน) เป็นต้น 
ขณะเดียวกัน ต้องชี้แจงสิทธิที่ผู้เอำประกันภัยพึงมี เช่น กำรเรียกร้องผลประโยชน์ตำมกรมธรรม ์กำรใช้สิทธิ์ตำมมูลค่ำ
ในกรมธรรม์ หรือกำรขอตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์ เพื่อให้ผู้เอำประกันภัยน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจำกนี้ 
ต้องคอยติดตำมไถ่ถำมทุกข์สุขและพร้อมที่จะให้บริกำรแก่ผู้เอำประกันภัยเมื่อเขำต้องกำร 

จรรยาบรรณข้อที่ 3 
รักษาความลบัอนัมคิวรเปิดเผยของผู้เอาประกนัภัยและของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องรักษำควำมลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอำประกันภัยหรือของบริษัท กำรเปิดเผย

ข้อมูลที่เป็นควำมลับของผู้เอำประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก เช่น กำรน ำควำมลับหรือข้อมูลข่ำวสำรของ
ผู้เอำประกันภัยทั้งเรื่องรำยละเอียดส่วนตัว รวมทั้งฐำนะกำรเงินไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน ท ำให้ควำมลับของผู้เอำ
ประกันภัยรั่วไหล เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยต่อบริษัทเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัยและกำรจ่ำยสินไหมสินไหมทดแทน 
และไม่น ำควำมลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกหำกท ำให้เกิดควำมเสียหำยหรือเสียชื่อเสียงต่อภำพลักษณ์
ของบรษิัท 

จรรยาบรรณข้อที่ 4 
เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ

ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้เอำประกันภัยทรำบว่ำต้องกรอกข้อควำมในใบค ำขอเอำประกันภัยให้ตรง

ตำมควำมเป็นจริงในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ กำร
ปกปิดควำมจริงอันเป็นสำระส ำคัญของผู้เอำประกันภัย เช่น ผู้เอำประกันภัยป่วยเป็นโรคร้ำยแรง ประวัติบุคคลใน
ครอบครัวเคยป่วยด้วยโรคบำงโรค ถือเป็นส่วนที่ส ำคัญในกำรพิจำรณำรับประกันภัย ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับรู้อำจจะท ำให้

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
ขำยนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 

1.  อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
2.  อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทีด่ีของตัวแทนประกันชวีิตได้ 
3.  วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
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6-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

จรรยาบรรณข้อที่ 1 
มคีวามช่ือสัตย์ต่อผู้เอาประกนัภัย บริษทั และเพือ่นร่วมอาชีพ 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรจะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ไม่ว่ำผู้เอำ

ประกันภัย เพื่อนตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัท ไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ำยใดได้ประโยชน์ในสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรได้ ต้องชี้แจง
ผลประโยชน์และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้ผู้เอำประกันภัยทรำบโดยไม่ปิดบัง อันจะน ำมำซึ่งภำพพจน์ที่ดีของธุรกิจ
ประกันชีวิต 

จรรยาบรรณข้อที่ 2 
ให้บริการที่ดีอย่างสม า่เสมอและช้ีแจงให้ผู้เอาประกนัภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ

ผู้เอาประกนัภัย 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องให้บริกำรแก่ผู้เอำประกันภัยอย่ำงสม ่ำเสมอ ทั้งก่อนและหลังกำรขำยประกันชีวิต 

คือต้องแนะน ำชี้แจงให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่ของผู้เอำประกันภัยที่ต้องกระท ำ เช่น หน้ำที่กำรช ำระ
เบี้ยประกันภัย ต้องช ำระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตำมก ำหนด หำกมีเหตุจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถช ำระเบี้ยประกันภัยตรงตำม
ก ำหนดได้ ก็จะมีระยะเวลำผ่อนผันให้ตำมที่ก ำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย (30 วันหรือ 60 วัน) เป็นต้น 
ขณะเดียวกัน ต้องชี้แจงสิทธิที่ผู้เอำประกันภัยพึงมี เช่น กำรเรียกร้องผลประโยชน์ตำมกรมธรรม ์กำรใช้สิทธิ์ตำมมูลค่ำ
ในกรมธรรม์ หรือกำรขอตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์ เพื่อให้ผู้เอำประกันภัยน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจำกนี้ 
ต้องคอยติดตำมไถ่ถำมทุกข์สุขและพร้อมที่จะให้บริกำรแก่ผู้เอำประกันภัยเมื่อเขำต้องกำร 

จรรยาบรรณข้อที่ 3 
รักษาความลบัอนัมคิวรเปิดเผยของผู้เอาประกนัภัยและของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องรักษำควำมลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอำประกันภัยหรือของบริษัท กำรเปิดเผย

ข้อมูลที่เป็นควำมลับของผู้เอำประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก เช่น กำรน ำควำมลับหรือข้อมูลข่ำวสำรของ
ผู้เอำประกันภัยทั้งเรื่องรำยละเอียดส่วนตัว รวมทั้งฐำนะกำรเงินไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน ท ำให้ควำมลับของผู้เอำ
ประกันภัยรั่วไหล เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยต่อบริษัทเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัยและกำรจ่ำยสินไหมสินไหมทดแทน 
และไม่น ำควำมลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกหำกท ำให้เกิดควำมเสียหำยหรือเสียชื่อเสียงต่อภำพลักษณ์
ของบรษิัท 

จรรยาบรรณข้อที่ 4 
เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ

ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้เอำประกันภัยทรำบว่ำต้องกรอกข้อควำมในใบค ำขอเอำประกันภัยให้ตรง

ตำมควำมเป็นจริงในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ กำร
ปกปิดควำมจริงอันเป็นสำระส ำคัญของผู้เอำประกันภัย เช่น ผู้เอำประกันภัยป่วยเป็นโรคร้ำยแรง ประวัติบุคคลใน
ครอบครัวเคยป่วยด้วยโรคบำงโรค ถือเป็นส่วนที่ส ำคัญในกำรพิจำรณำรับประกันภัย ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับรู้อำจจะท ำให้

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เรียกเก็บเบี้ยเพิ่มประกันภัยพิเศษหรือปฏิเสธไม่รับประกันภัยนั้น หำกบริษัททรำบควำมจริงในภำยหลังอำจใช้สิทธิ์บอก
ล้ำงโมฆียกรรม ท ำให้ผู้เอำประกันภัยเสียประโยชน์จำกกำรท ำประกันชีวิตได้ 

จรรยาบรรณข้อที่ 5 
ไม่เสนอแนะให้ผู้ขอเอาประกันภัยท าประกนัภัยเกินความสามารถในการช าระเบีย้ประกนัภัยหรือเสนอขาย

นอกเหนือเงือ่นไขแห่งกรมธรรม์ 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีไม่ควรเสนอแนะผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ย

ประกันภัย กำรท ำประกันชีวิตเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย  จะท ำให้เกิดผลเสียกับธุรกิจประกันภัย
โดยรวม ท ำให้ผู้เอำประกันภัยไม่สำมำรถรักษำกรมธรรม์ไว้ได้จนครบก ำหนดสัญญำ มีผลให้ผู้เอำประกันภัยไม่ได้รับ
ประโยชน์ครบถ้วนตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ ส่วนบริษัทประกันชีวิตก็ต้องเสียโอกำสและขำดรำยได้จำกเบี้ยประกันภัย
ที่ไม่สม่ ำเสมอ อีกทั้งยังมีผลต่อภำพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม ถึงแม้ว่ำจะเป็นกำรขอซื้อกำรประกันภัยจำก  
ผู้เอำประกันภัยที่เกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตก็ควรแนะน ำให้ท ำประกันชี วิตให้
เหมำะสมกับรำยรับ-รำยจ่ำยและภำระต่ำง ๆ ของผู้เอำประกันภัยด้วย นอกจำกนี้แล้ว กำรเสนอขำยนอกเหนือเงื่อนไข
ในกรมธรรม์ซึ่งไม่มีผลผูกพันตำมสัญญำ ท ำให้ผู้เอำประกันภัยเกิดควำมเข้ำใจผิดและไม่ได้รับผลประโยชน์ตำมที่
ตัวแทนประกันชีวิตเสนอไว้ จะท ำให้เกิดผลกระทบทำงลบต่อธุรกิจประกันภัยและต่อตัวแทนประกันชีวิตด้วย 

จรรยาบรรณข้อที่ 6 
ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 
บริษัทประกันชีวิตจ่ำยค่ำบ ำเหน็จให้กับตัวแทนประกันชีวิตด้วยกำรคิดรวมเป็นค่ำใช้จ่ำยไว้ในเบี้ยประกันภัย

แล้ว ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตจึงควรตอบแทนบริษัทด้วยกำรให้บริกำรที่ดีต่อผู้เอำประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตต้อง
ไม่คิดว่ำรำยได้ส่วนนี้มำจำกผู้เอำประกันภัยโดยตรง ซึ่งต้องจ่ำยคืนให้เขำไป เพรำะกำรลดค่ำบ ำเหน็จหรือแข่งขันกัน
ลดค่ำบ ำเหน็จ จะส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจที่จะให้กำรบริกำรที่ดีต่อผู้เอำประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตเองก็ไม่มีรำยได้ที่
เพียงพอต่อกำรยังชีพ จึงเป็นกำรท ำลำยอำชีพตัวแทนประกันชีวิตในระยะยำว  

จรรยาบรรณข้อที่ 7 
ไม่แนะน าผู้เอาประกนัภัยสละกรมธรรม์เดมิเพือ่ท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกนัภัยเสียประโยชน์   
ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่แนะน ำให้ผู้เอำประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์เดิมซึ่งมีผลบังคับแล้ว (เวนคืนกรมธรรม์) 

หรือแปลงกรมธรรม์เป็นแบบมูลค่ำใช้เงินส ำเร็จหรือมูลค่ำขยำยเวลำเพื่อมำซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ เพรำะกำรเลิก
กรมธรรม์และท ำประกันภัยใหม่ ท ำให้ผู้เอำประกันภัยเสียประโยชน์ เนื่องจำกเงินเวนคืนกรมธรรม์หรือผลประโยชน์
จำกกำรแปลงกรมธรรม์ คือมูลค่ำกรมธรรม์ที่เหลือหลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยเริ่มต้นเมื่อสมัครท ำประกันชีวิต เช่น ค่ำ
บ ำเหน็จ ค่ำอำกร ค่ำตรวจสุขภำพ หรือค่ำเล่มสัญญำกรมธรรม์  เมื่อเริ่มท ำประกันชีวิตฉบับใหม่นอกจำกผู้เอำ
ประกันภัยต้องเร่ิมมีค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังต้องช ำระเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นตำมอำยุ และกรณีที่ท ำประกัน
สุขภำพ ระยะเวลำรอคอยจะเริ่มต้นนับใหม่ โรคที่เคยเรียกร้องค่ำสินไหมจำกสัญญำฉบับเดิมอำจจะไม่ได้รับควำม
คุ้มครอง เนื่องจำกจะกลำยเป็นโรคที่เป็นมำก่อนกำรท ำสัญญำฉบับใหม่นี้ซึ่งเป็นข้อยกเว้น 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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6-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

กรณีที่ผู้เอำประกันภัยต้องกำรยกเลิกกรมธรรม์เดิมและท ำใหม่ ตัวแทนประกันชีวิตควรให้ค ำแนะน ำที่ถูกต้อง
ครบถ้วนว่ำอย่ำละทิ้งกรมธรรม์เดิม เพรำะจะท ำให้ต้องเสียประโยชน์จำกกำรเริ่มต้นใหม่ 

 
จรรยาบรรณข้อที่ 8 
ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตวัแทนประกนัชีวติอืน่หรือบริษทัอืน่ 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีจะต้องไม่กล่ำวให้ร้ำยทับถมตัวแทนประกันชีวิตอ่ืนหรือบริษัทประกันชีวิตอ่ืนในทำง

เสื่อมเสีย เช่น กล่ำวว่ำตัวแทนประกันชีวิตคู่แข่งชอบพูดโกหก เชื่อถือไม่ได้ ย้ำยบริษัทประกันชีวิตบ่อย ๆ ไม่มีบุคลิกที่
เหมำะสมส ำหรับกำรเป็นตัวแทนประกันชีวิตเพรำะตัวเตี้ย ชอบเล่นกำรพนัน ชอบเที่ยวกลำงคืน เป็นต้น นอกจำกนี้ 
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องไม่กล่ำวให้ร้ำยบริษัทประกันชีวิตอ่ืน เช่น กล่ำวว่ำบริษัทประกันชีวิตอ่ืนจ่ำยเงินล่ำช้ำ ไม่
สนใจผู้เอำประกันภัย หรือเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เพิ่งเปิดใหม่ ยังไม่มีระบบกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพและตัวแทน
ประกันชีวิตก็มีน้อย อำจท ำให้ผู้เอำประกันภัยได้รับกำรบริกำรที่ไม่ดี หรือบอกว่ำท ำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต
คนไทยดีกว่ำ เพรำะบริษัทประกันชีวิตต่ำงประเทศเอำเปรียบคนไทย โดยน ำเงินก ำไรออกนอกประเทศ ท ำให้ประเทศ
ไทยขำดดุล ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ถือว่ำผิดจรรยำบรรณทั้งสิ้น 

จรรยาบรรณข้อที่ 9 
หมัน่ศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิม่เตมิอยู่เสมอ 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพ ท ำให้ตัวเองมีควำมรู้ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

ตลอดเวลำ กำรที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ แสดงให้เห็นว่ำ ตัวแทนประกันชีวิตรู้จัก
พัฒนำตนเองให้มีคุณภำพที่ดี สำมำรถน ำไปให้บริกำรลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรบริกำร
ลูกค้ำ กล่ำวได้ว่ำตัวแทนประกันชีวิตมีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ ต่อสังคม และต่ออำชีพ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ใน
ที่นี้หมำยถึงสำมำรถให้บริกำรที่ดีและเชื่อถือได้ ท ำให้ผู้ซื้อประกันชีวิตได้รับประโยชน์จำกตัวแทนประกันชีวิตที่มีควำม
รอบรู้และให้ข้อแนะน ำที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม หมำยถึงตัวแทนประกันชีวิตผู้นั้นจะรับใช้สังคมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสร้ำงสรรค์สังคม ความรับผิดชอบต่ออาชีพ หมำยถึงอำชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอำชีพอิสระ
เช่นเดียวกับอำชีพอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบวิชำชีพจะต้องใฝ่หำควำมรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ แม้ว่ำจะสอบผ่ำนตัวแทนประกันชีวิต
หรือมีวุฒิกำรศึกษำทำงด้ำนกำรประกันชีวิตก็ตำม จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม
อย่ำสม่ ำเสมอ เพรำะอำจมีกำรลืมเลือน อีกทั้งมีวิทยำกำรใหม่ ๆ เกิดขึ้นตำมกำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกำภิวัตน์ 
กำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมในวิชำชีพดังกล่ำวโดยปกติแล้วบริษัทประกันชีวิตจะให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดให้มีกำร
อบรมตัวแทนประกันชีวิต ทั้งนี้เพรำะเมื่อตัวแทนประกันชีวิตมีควำมสำมำรถรอบรู้แล้ว จะสำมำรถให้ข้อเสนอแนะแก่
ผู้ท ำประกันชีวิต อันมีผลสืบเนื่องถึงชื่อเสียงและกำรขยำยธุรกิจของบริษัทในอนำคตด้วย ดังนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำกำรศึกษำ
หำควำมรู้เพิ่มเติมในวิชำชีพตัวแทนประกันชีวิต เป็นกำรขยำยแนวควำมคิดในกำรให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อประกันชีวิตและผู้ที่
สนใจจะท ำประกันชีวิต ให้เห็นประโยชน์และคุณค่ำของกำรประกันชีวิต ซึ่งในบำงครั้งจ ำเป็นต้องมีกำรตอบข้อซักถำม
ของลูกค้ำหรือผู้สนใจ ตัวแทนประกันชีวิตก็จะสำมำรถตอบข้อซักถำมได้ถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริง กำรศึกษำหำ
ควำมรู้เพิ่มเติมนั้นมิได้จ ำกัดเฉพำะในวิชำชีพประกันชีวิตโดยตรงเท่ำนั้น ยังสำมำรถหำควำมรู้เพิ่มเติมในด้ำนอ่ืน ๆ ได้ 

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

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-3 
 

 
 

 

เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
ขำยนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 

1.  อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
2.  อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทีด่ีของตัวแทนประกันชวีิตได้ 
3.  วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
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6-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

กรณีที่ผู้เอำประกันภัยต้องกำรยกเลิกกรมธรรม์เดิมและท ำใหม่ ตัวแทนประกันชีวิตควรให้ค ำแนะน ำที่ถูกต้อง
ครบถ้วนว่ำอย่ำละทิ้งกรมธรรม์เดิม เพรำะจะท ำให้ต้องเสียประโยชน์จำกกำรเริ่มต้นใหม่ 

 
จรรยาบรรณข้อที่ 8 
ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตวัแทนประกนัชีวติอืน่หรือบริษทัอืน่ 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีจะต้องไม่กล่ำวให้ร้ำยทับถมตัวแทนประกันชีวิตอ่ืนหรือบริษัทประกันชีวิตอ่ืนในทำง

เสื่อมเสีย เช่น กล่ำวว่ำตัวแทนประกันชีวิตคู่แข่งชอบพูดโกหก เชื่อถือไม่ได้ ย้ำยบริษัทประกันชีวิตบ่อย ๆ ไม่มีบุคลิกที่
เหมำะสมส ำหรับกำรเป็นตัวแทนประกันชีวิตเพรำะตัวเตี้ย ชอบเล่นกำรพนัน ชอบเที่ยวกลำงคืน เป็นต้น นอกจำกนี้ 
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องไม่กล่ำวให้ร้ำยบริษัทประกันชีวิตอ่ืน เช่น กล่ำวว่ำบริษัทประกันชีวิตอ่ืนจ่ำยเงินล่ำช้ำ ไม่
สนใจผู้เอำประกันภัย หรือเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เพิ่งเปิดใหม่ ยังไม่มีระบบกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพและตัวแทน
ประกันชีวิตก็มีน้อย อำจท ำให้ผู้เอำประกันภัยได้รับกำรบริกำรที่ไม่ดี หรือบอกว่ำท ำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต
คนไทยดีกว่ำ เพรำะบริษัทประกันชีวิตต่ำงประเทศเอำเปรียบคนไทย โดยน ำเงินก ำไรออกนอกประเทศ ท ำให้ประเทศ
ไทยขำดดุล ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ถือว่ำผิดจรรยำบรรณทั้งสิ้น 

จรรยาบรรณข้อที่ 9 
หมัน่ศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิม่เตมิอยู่เสมอ 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพ ท ำให้ตัวเองมีควำมรู้ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

ตลอดเวลำ กำรที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ แสดงให้เห็นว่ำ ตัวแทนประกันชีวิตรู้จัก
พัฒนำตนเองให้มีคุณภำพที่ดี สำมำรถน ำไปให้บริกำรลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรบริกำร
ลูกค้ำ กล่ำวได้ว่ำตัวแทนประกันชีวิตมีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ ต่อสังคม และต่ออำชีพ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ใน
ที่นี้หมำยถึงสำมำรถให้บริกำรที่ดีและเชื่อถือได้ ท ำให้ผู้ซื้อประกันชีวิตได้รับประโยชน์จำกตัวแทนประกันชีวิตที่มีควำม
รอบรู้และให้ข้อแนะน ำที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม หมำยถึงตัวแทนประกันชีวิตผู้นั้นจะรับใช้สังคมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสร้ำงสรรค์สังคม ความรับผิดชอบต่ออาชีพ หมำยถึงอำชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอำชีพอิสระ
เช่นเดียวกับอำชีพอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบวิชำชีพจะต้องใฝ่หำควำมรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ แม้ว่ำจะสอบผ่ำนตัวแทนประกันชีวิต
หรือมีวุฒิกำรศึกษำทำงด้ำนกำรประกันชีวิตก็ตำม จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม
อย่ำสม่ ำเสมอ เพรำะอำจมีกำรลืมเลือน อีกทั้งมีวิทยำกำรใหม่ ๆ เกิดขึ้นตำมกำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกำภิวัตน์ 
กำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมในวิชำชีพดังกล่ำวโดยปกติแล้วบริษัทประกันชีวิตจะให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดให้มีกำร
อบรมตัวแทนประกันชีวิต ทั้งนี้เพรำะเมื่อตัวแทนประกันชีวิตมีควำมสำมำรถรอบรู้แล้ว จะสำมำรถให้ข้อเสนอแนะแก่
ผู้ท ำประกันชีวิต อันมีผลสืบเนื่องถึงชื่อเสียงและกำรขยำยธุรกิจของบริษัทในอนำคตด้วย ดังนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำกำรศึกษำ
หำควำมรู้เพิ่มเติมในวิชำชีพตัวแทนประกันชีวิต เป็นกำรขยำยแนวควำมคิดในกำรให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อประกันชีวิตและผู้ที่
สนใจจะท ำประกันชีวิต ให้เห็นประโยชน์และคุณค่ำของกำรประกันชีวิต ซึ่งในบำงครั้งจ ำเป็นต้องมีกำรตอบข้อซักถำม
ของลูกค้ำหรือผู้สนใจ ตัวแทนประกันชีวิตก็จะสำมำรถตอบข้อซักถำมได้ถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริง กำรศึกษำหำ
ควำมรู้เพิ่มเติมนั้นมิได้จ ำกัดเฉพำะในวิชำชีพประกันชีวิตโดยตรงเท่ำนั้น ยังสำมำรถหำควำมรู้เพิ่มเติมในด้ำนอ่ืน ๆ ได้ 
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เช่น ศิลปะกำรพูด เศรษฐกิจกำรเงิน เป็นต้น ด้วยเหตุที่วิชำชีพประกันชีวิตเป็นงำนบริกำรที่ต้องใช้กำรพูดเพื่ออธิบำย
ให้ลูกค้ำเกิดควำมเข้ำใจ ดังนั้น กำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมด้ำนศิลปะกำรพูดก็จะช่วยให้ตัวแทนประกันชีวิตสำมำรถ
อธิบำยให้ลูกค้ำเข้ำใจง่ำยขึ้น ส่วนด้ำนกำรเงินนั้น นับวันก็จะมีควำมเก่ียวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตมำกข้ึน ไม่ว่ำจะเป็น
เร่ืองของกำรวำงแผนเกษียณอำยุ วำงแผนกำรลงทุน และวำงแผนกำรเงินอ่ืน ๆ จึงควรมีกำรศึกษำควำมรู้เร่ืองเหล่ำนี้
เพิ่มเติมอย่ำงสม่ ำเสมอ 

จรรยาบรรณข้อที่ 10 
ประพฤตตินอยู่ในศีลธรรม ประเพณีอนัดงีาม ทั้งธ ารงไว้ซ่ึงเกยีรตแิละคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรจะด ำเนินชีวิตตำมครรลองครองธรรมที่ดี กล่ำวคือ ต้องประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม

ประเพณีอันดีงำมโดยสม่ ำเสมอ ตัวแทนประกันชีวิตที่ดียังต้องมีกำรยึดถือประเพณีอันดีงำมเป็นแนวทำงในกำร
ประกอบอำชีพ โดยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัดและต่อผู้เอำ
ประกันภัยหรือลูกค้ำ กำรปฏิบัติตนดังกล่ำวจะท ำให้ตัวแทนประกันชีวิตเป็นที่น่ำเชื่อถือและไว้วำงใจต่อลูกค้ำ และจะ
ท ำให้ตัวแทนประกันชีวิตผู้นั้นมีควำมก้ำวหน้ำในหน้ำทีก่ำรงำนในที่สุด นอกจำกนี้ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีจะต้องธ ำรงไว้
ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอำชีวปฏิญำณ ค ำว่ำ “อำชีวปฏิญำณ” หมำยถึงกำรที่ผู้ประกอบวิชำชีพตัวแทน
ประกันชีวิตจะต้องปฏิญำณต่อวิชำชีพ กล่ำวคือ ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องละเว้นไม่ปฏิบัติสิ่งใด ๆ อันอำจจะท ำให้
เสื่อมเสียชื่อเสียงสถำบันประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิตต้นสงักัด เช่น กรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตย้ำยไปสังกัดบริษัท
ประกันชีวิตอื่นโดยกล่ำวหำว่ำบริษัทประกันชีวิตที่ตนสังกัดเดิมมีฐำนะกำรเงินไม่มั่นคง นอกจำกนี้ตัวแทนประกันชีวิต
จะต้องให้บริกำรหรือแนะน ำใด ๆ ตำมควำมเป็นจริงด้วยควำมส ำนึกที่รู้และควรรู้ และจะให้ค ำแนะน ำแก่บุคคลอ่ืน
เสมือนให้ตนเอง เช่น กำรน ำเสนอขำยประกันชีวิตท่ีผลประโยชน์ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ  และต้องค ำนึงถึง
ควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัยด้วย ไม่เสนอขำยประกันชีวิตที่เกินควำมจ ำเป็นถึงแม้ว่ำลกูค้ำจะมีฐำนะร่ ำรวย
หรือไม่ก็ตำม ถ้ำตัวแทนประกันชีวิตปฏิบัติตำมที่กล่ำวมำนี้ได้ ถือได้ว่ำอำชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอำชีพที่มีเกียรติ มี
ศักดิ์ศรี สมกับคุณประโยชน์และคุณค่ำที่ให้แก่ผู้เอำประกันภัยและสังคม 

 
2. แนวทางปฏิบัตทิีด่ขีองตวัแทนประกนัชีวติ  

ในระดับสำกลได้มีกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติที่ดีส ำหรับตัวแทนประกันชีวิตเอำไว้ เพื่อให้สำมำรถท ำงำนอย่ำง
มืออำชีพ ปฏิบัติหน้ำที่ได้ครบถ้วน ไม่มีปัญหำเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้มุ่งหวัง และท ำให้
งำนที่ท ำบรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

แนวทำงปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตสำมำรถแบ่งเป็น 4 หมวดใหญ่ได้ดังนี้ 
2.1 หลักการเสนอขายทั่วไป  
  1) เพื่อควำมเหมำะสม ตัวแทนประกันชีวิตควรมีกำรโทรศัพท์นัดหมำยกับผู้มุ่งหวังล่วงหน้ำก่อนกำร       

เข้ำพบ หำกเป็นกำรเข้ำพบที่ผู้มุ่งหวังไม่ได้นัดมำ ตัวแทนประกันชีวิตควรโทรศัพท์ล่วงหน้ำไม่ต่ ำกว่ำ 1 ชั่วโมงก่อนกำร
เข้ำพบ 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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6-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

  2) เมื่อมีกำรเข้ำพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ควรแจ้งผู้มุ่งหวังว่ำตนสังกัดบริษัทใด พร้อมแสดงใบอนุญำต
ตัวแทนประกันชีวิตที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกให้ด้วย 

 3) ตัวแทนประกันชีวิตควรแนะน ำให้ผู้มุ่งหวังท ำประกันชีวิตให้เหมำะกับควำมต้องกำรและฐำนะ
ทำงกำรเงินของเขำให้ได้มำกที่สุด 

  4) ตัวแทนประกันชีวิตควรให้ค ำแนะน ำเฉพำะเรื่องประกันชีวิตหรือเรื่องที่ตนมีควำมเชี่ยวชำญ ส่วน
เร่ืองอื่น ๆ ควรแนะน ำให้ผู้มุ่งหวังขอค ำแนะน ำจำกผู้เชี่ยวชำญอื่น 

  5) ตัวแทนประกันชีวิตต้องรักษำข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นควำมลับ โดยเปิดเผยเฉพำะข้อมูลซึ่งเป็น
ข้อก ำหนดที่ผู้เอำประกันภัยจะต้องแถลงข้อควำมจริงเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัยของบริษัทเท่ำนั้น  

 6) หำกมีกำรเสนอขำยกรมธรรม์ควบกำรลงทุน ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่ำ
กรมธรรม์ควบกำรลงทุนนี้แตกต่ำงจำกรูปแบบกรมธรรม์ทั่วไปอย่ำงไร 

 7) ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่วิจำรณ์บริษัทประกันชีวิตอื่นอย่ำงไม่เป็นธรรม 
 8) ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม 
 9) ให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องแก่ผู้เอำประกันภัย 
2.2 การอธิบายแบบประกนัชีวิต  
  1) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยเงื่อนไขของสัญญำประกันชีวิตที่ตนก ำลังน ำเสนอขำยให้ผู้มุ่งหวัง

เข้ำใจอย่ำงถูกต้องชัดเจน 
 2) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยข้อจ ำกัด รวมถึงข้อยกเว้นกำรคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนั้นให้      

ผู้มุ่งหวังเข้ำใจ 
   3) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยว่ำสัญญำประกันชีวิตเป็นสัญญำระยะยำว พร้อมชี้ถึงผลเสียของกำร

ยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก ำหนดด้วย  
  4) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยให้ชัดแจ้งว่ำกรมธรรม์ฉบับใหม่นี้สำมำรถน ำมำใช้สิทธิ์หักลดหย่อน

ภำษีได้หรือไม่ 
  5) กรณีที่น ำเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือผลตอบแทนของกรมธรรม์มำจำกผลกำรลงทุน 

ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยให้ชัดแจ้งว่ำ ผลประโยชน์ใดเป็นแบบแน่นอนตำยตัวและผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลข
คำดกำรณ์ 

  6) หำกมีผลประโยชน์ใดที่เป็นตัวเลขจำกกำรคำดกำรณ์ ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่ำ ตัวเลข
เหล่ำนี้มำจำกสมมติฐำนต่ำง ๆ จึงไม่มีกำรรับประกันผลตอบแทน ดังนั้นผลประโยชน์เหล่ำนี้อำจจะมำกกว่ำหรือน้อย
กว่ำตัวเลขที่คำดกำรณ์ได้ 

  7) หำกตัวแทนประกันชีวิตใช้เอกสำรประกอบกำรขำยจำกบริษัทประกันชีวิตใด ต้องใช้เอกสำรทั้งหมด
อย่ำงครบถ้วน และต้องไม่น ำเสนอเฉพำะเอกสำรที่ดูแล้วจูงใจเท่ำนั้น 
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เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
ขำยนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 

1.  อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
2.  อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทีด่ีของตัวแทนประกันชวีิตได้ 
3.  วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
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6-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

  2) เมื่อมีกำรเข้ำพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ควรแจ้งผู้มุ่งหวังว่ำตนสังกัดบริษัทใด พร้อมแสดงใบอนุญำต
ตัวแทนประกันชีวิตที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกให้ด้วย 

 3) ตัวแทนประกันชีวิตควรแนะน ำให้ผู้มุ่งหวังท ำประกันชีวิตให้เหมำะกับควำมต้องกำรและฐำนะ
ทำงกำรเงินของเขำให้ได้มำกที่สุด 

  4) ตัวแทนประกันชีวิตควรให้ค ำแนะน ำเฉพำะเรื่องประกันชีวิตหรือเรื่องที่ตนมีควำมเชี่ยวชำญ ส่วน
เร่ืองอื่น ๆ ควรแนะน ำให้ผู้มุ่งหวังขอค ำแนะน ำจำกผู้เชี่ยวชำญอื่น 

  5) ตัวแทนประกันชีวิตต้องรักษำข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นควำมลับ โดยเปิดเผยเฉพำะข้อมูลซึ่งเป็น
ข้อก ำหนดที่ผู้เอำประกันภัยจะต้องแถลงข้อควำมจริงเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัยของบริษัทเท่ำนั้น  

 6) หำกมีกำรเสนอขำยกรมธรรม์ควบกำรลงทุน ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่ำ
กรมธรรม์ควบกำรลงทุนนี้แตกต่ำงจำกรูปแบบกรมธรรม์ทั่วไปอย่ำงไร 

 7) ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่วิจำรณ์บริษัทประกันชีวิตอื่นอย่ำงไม่เป็นธรรม 
 8) ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม 
 9) ให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องแก่ผู้เอำประกันภัย 
2.2 การอธิบายแบบประกนัชีวิต  
  1) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยเงื่อนไขของสัญญำประกันชีวิตที่ตนก ำลังน ำเสนอขำยให้ผู้มุ่งหวัง

เข้ำใจอย่ำงถูกต้องชัดเจน 
 2) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยข้อจ ำกัด รวมถึงข้อยกเว้นกำรคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนั้นให้      

ผู้มุ่งหวังเข้ำใจ 
   3) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยว่ำสัญญำประกันชีวิตเป็นสัญญำระยะยำว พร้อมชี้ถึงผลเสียของกำร

ยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก ำหนดด้วย  
  4) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยให้ชัดแจ้งว่ำกรมธรรม์ฉบับใหม่นี้สำมำรถน ำมำใช้สิทธิ์หักลดหย่อน

ภำษีได้หรือไม่ 
  5) กรณีที่น ำเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือผลตอบแทนของกรมธรรม์มำจำกผลกำรลงทุน 

ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยให้ชัดแจ้งว่ำ ผลประโยชน์ใดเป็นแบบแน่นอนตำยตัวและผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลข
คำดกำรณ์ 

  6) หำกมีผลประโยชน์ใดที่เป็นตัวเลขจำกกำรคำดกำรณ์ ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่ำ ตัวเลข
เหล่ำนี้มำจำกสมมติฐำนต่ำง ๆ จึงไม่มีกำรรับประกันผลตอบแทน ดังนั้นผลประโยชน์เหล่ำนี้อำจจะมำกกว่ำหรือน้อย
กว่ำตัวเลขที่คำดกำรณ์ได้ 

  7) หำกตัวแทนประกันชีวิตใช้เอกสำรประกอบกำรขำยจำกบริษัทประกันชีวิตใด ต้องใช้เอกสำรทั้งหมด
อย่ำงครบถ้วน และต้องไม่น ำเสนอเฉพำะเอกสำรที่ดูแล้วจูงใจเท่ำนั้น 
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2.3 การกรอกใบคําขอ 
   1) ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชี้น ำกำรกรอกใบสมัครเอำประกันภัย และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่ำ ทุกข้อมูลที่

กรอกลงในใบค ำขอเอำประกันภัยนั้น เป็นควำมรับผิดชอบของผู้ขอเอำประกันภัย 
   2) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยถึงผลลัพธ์ของกำรปกปิดข้อเท็จจริงหรือกำรแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลง

ในใบค ำขอเอำประกันภัย 
 2.4 การจดัการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกนัภัย 

  1) ตัวแทนประกันชีวิตต้องออกหลักฐำนกำรรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินของบริษัทประกันชีวิตเมื่อ
ได้รับช ำระเบี้ยประกันภัย  

   2) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งใบค ำขอเอำประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจำกผู้มุ่งหวังไปยัง
บริษัทในโอกำสแรกที่กระท ำได้ แต่ไม่เกินวันท ำกำรถัดไป 

จะเห็นได้ว่ำแนวทำงปฏิบัติข้ำงต้น ล้วนแต่สร้ำงควำมมั่นใจให้กับทั้งผู้มุ่งหวังและตัวของตัวแทนประกันชีวิต
เอง ป้องกันควำมผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต รวมถึงกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในฐำนะของมืออำชีพ แน่นอนว่ำ
ย่อมต้องส่งผลไปถึงกำรท ำงำนที่จะประสบควำมส ำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้น 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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6-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

เร่ืองที ่6.3  
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของตัวแทนประกนัชีวติ 

 
 
กรณีศึกษำแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยำบรรณของตัวแทน

ประกันชีวิต 10 ประกำร ซึ่งกำรน ำมำอ้ำงอิงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตสำมำรถวิเครำะห์
เก่ียวกับกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของตัวแทนประกันชีวิตในแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้ 
 
กรณศึีกษาที ่1 

ความเป็นมา: ตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. ได้ชักชวนให้นำย ข. ซึ่งเป็นเพื่อนที่ท ำงำนที่เดียวกับพี่ชำยของ
ตนท ำประกันชีวิต หลังจำกนั้น 5 ปี นำย ข. ได้เลื่อนต ำแหน่งสูงขึ้น ท ำให้พี่ชำยนำย ก. ไม่พอใจ และ นำย ก. ซึ่งเป็น
น้องก็ไม่พอใจตำมไปด้วย จึงไม่ไปเก็บเบี้ยประกันภัยจำกนำย ข. เม่ือถึงก ำหนด รวมทั้งเมื่อมีกำรเรียกร้องผลประโยชน์
ตำมกรมธรรม์ นำย ก. ก็ไม่สนใจให้บริกำรเหมือนเคยปฏิบัติมำก่อน  

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. กระท ำผิดจรรยำบรรณข้อที่ 2 เพรำะไม่ได้
ให้บริกำรที่ดีแก่ผู้เอำประกันภัยอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ข้อเสนอแนะ: นำย ก. ควรให้บริกำรแก่ผู้เอำประกันภัยอย่ำงสม่ ำเสมอทั้งก่อนและหลังกำรขำยประกันชีวิต 
ต้องแนะน ำชี้แจงให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่ของผู้เอำประกันภัยที่ต้องกระท ำ เช่น หน้ำที่กำรช ำระเบี้ย
ประกันภัย ต้องช ำระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตำมก ำหนด เป็นต้น อีกทั้งกำรบริกำรหลังกำรขำยเป็นสิ่งส ำคัญที่สุด 
 
กรณศึีกษาที ่2 

ความเป็นมา: นำย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิต ได้ชักชวนให้เพื่อนบ้ำนชื่อนำย ข. ท ำประกันชีวิตทั้ง ๆ ที่         
นำย ก. รู้ว่ำนำย ข. ป่วยเป็นโรคร้ำยแรงในระยะเร่ิมต้น ซึ่งนำย ข. ไม่เคยไปตรวจรักษำที่โรงพยำบำล แต่มีเพื่อนบ้ำนที่
เป็นหมอช่วยตรวจรักษำและสั่งยำให้ โดยไม่มีหลักฐำนกำรตรวจรักษำ นำย ก. รู้ดีว่ำผู้ป่วยเป็นโรคร้ำยแรงที่บริษัทไม่
รับประกันภัย แต่รู้สึกเห็นใจเพื่อนบ้ำนผู้นี้อย่ำงมำก เนื่องจำกมีบุตรอยู่ถึง 2 คนและภรรยำก็มีรำยได้ไม่มำกนัก ดังนั้น
จึงแนะน ำให้นำย ข. ท ำประกันชีวิต และในกำรกรอกใบค ำขอเอำประกันภัยที่เก่ียวกับกำรแถลงเรื่องสุขภำพ นำย ก. 
แนะน ำ นำย ข. ว่ำไม่ต้องกรอกข้อมูลเรื่องกำรเป็นโรคร้ำยแรง เนื่องจำกเห็นว่ำไม่เคยมีประวัติกำรรักษำที่โรงพยำบำล 
และคิดว่ำกำรเป็นโรคร้ำยแรงในระยะเริ่มต้นจะรักษำและควบคุมได้ด้วยกำรท ำให้ร่ำงกำยแข็งแรงอยู่เสมอ  อีกทั้ง
ต้องกำรช่วยเหลือให้เพื่อนบ้ำนได้ท ำประกันชีวิต  

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. เป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณข้อท่ี 4 
เพรำะว่ำตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. รู้อยู่แล้วว่ำ นำย ข. ป่วยแต่ไม่เปิดเผยข้อควำมจริงในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญ 

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

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-3 
 

 
 

 

เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
ขำยนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 

1.  อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
2.  อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทีด่ีของตัวแทนประกันชวีิตได้ 
3.  วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ 

 
 
 
 
 

 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

6-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

เร่ืองที ่6.3  
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของตัวแทนประกนัชีวติ 

 
 
กรณีศึกษำแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยำบรรณของตัวแทน

ประกันชีวิต 10 ประกำร ซึ่งกำรน ำมำอ้ำงอิงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตสำมำรถวิเครำะห์
เก่ียวกับกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของตัวแทนประกันชีวิตในแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้ 
 
กรณศึีกษาที ่1 

ความเป็นมา: ตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. ได้ชักชวนให้นำย ข. ซึ่งเป็นเพื่อนที่ท ำงำนที่เดียวกับพี่ชำยของ
ตนท ำประกันชีวิต หลังจำกนั้น 5 ปี นำย ข. ได้เลื่อนต ำแหน่งสูงขึ้น ท ำให้พี่ชำยนำย ก. ไม่พอใจ และ นำย ก. ซึ่งเป็น
น้องก็ไม่พอใจตำมไปด้วย จึงไม่ไปเก็บเบี้ยประกันภัยจำกนำย ข. เม่ือถึงก ำหนด รวมทั้งเมื่อมีกำรเรียกร้องผลประโยชน์
ตำมกรมธรรม์ นำย ก. ก็ไม่สนใจให้บริกำรเหมือนเคยปฏิบัติมำก่อน  

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. กระท ำผิดจรรยำบรรณข้อที่ 2 เพรำะไม่ได้
ให้บริกำรที่ดีแก่ผู้เอำประกันภัยอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ข้อเสนอแนะ: นำย ก. ควรให้บริกำรแก่ผู้เอำประกันภัยอย่ำงสม่ ำเสมอทั้งก่อนและหลังกำรขำยประกันชีวิต 
ต้องแนะน ำชี้แจงให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่ของผู้เอำประกันภัยที่ต้องกระท ำ เช่น หน้ำที่กำรช ำระเบี้ย
ประกันภัย ต้องช ำระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตำมก ำหนด เป็นต้น อีกทั้งกำรบริกำรหลังกำรขำยเป็นสิ่งส ำคัญที่สุด 
 
กรณศึีกษาที ่2 

ความเป็นมา: นำย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิต ได้ชักชวนให้เพื่อนบ้ำนชื่อนำย ข. ท ำประกันชีวิตทั้ง ๆ ที่         
นำย ก. รู้ว่ำนำย ข. ป่วยเป็นโรคร้ำยแรงในระยะเร่ิมต้น ซึ่งนำย ข. ไม่เคยไปตรวจรักษำที่โรงพยำบำล แต่มีเพื่อนบ้ำนที่
เป็นหมอช่วยตรวจรักษำและสั่งยำให้ โดยไม่มีหลักฐำนกำรตรวจรักษำ นำย ก. รู้ดีว่ำผู้ป่วยเป็นโรคร้ำยแรงที่บริษัทไม่
รับประกันภัย แต่รู้สึกเห็นใจเพื่อนบ้ำนผู้นี้อย่ำงมำก เนื่องจำกมีบุตรอยู่ถึง 2 คนและภรรยำก็มีรำยได้ไม่มำกนัก ดังนั้น
จึงแนะน ำให้นำย ข. ท ำประกันชีวิต และในกำรกรอกใบค ำขอเอำประกันภัยที่เก่ียวกับกำรแถลงเรื่องสุขภำพ นำย ก. 
แนะน ำ นำย ข. ว่ำไม่ต้องกรอกข้อมูลเรื่องกำรเป็นโรคร้ำยแรง เนื่องจำกเห็นว่ำไม่เคยมีประวัติกำรรักษำที่โรงพยำบำล 
และคิดว่ำกำรเป็นโรคร้ำยแรงในระยะเริ่มต้นจะรักษำและควบคุมได้ด้วยกำรท ำให้ร่ำงกำยแข็งแรงอยู่เสมอ  อีกทั้ง
ต้องกำรช่วยเหลือให้เพื่อนบ้ำนได้ท ำประกันชีวิต  

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. เป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณข้อท่ี 4 
เพรำะว่ำตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. รู้อยู่แล้วว่ำ นำย ข. ป่วยแต่ไม่เปิดเผยข้อควำมจริงในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-17 
 

 
 

 

ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. ควรแจ้งให้ผู้เอำประกันภัยทรำบว่ำต้องกรอกใบค ำขอเอำ
ประกันชีวิตให้ตรงตำมควำมเป็นจริงในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์
แห่งกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งส่วนที่เป็นสำระส ำคัญในกำรพิจำรณำรับประกันภัย เมื่อบริษัทได้รับรู้อำจจะเรียกเก็บเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มพิเศษ หรือปฏิเสธไม่รับประกันชีวิตได้  

 
กรณศึีกษาที ่3 

ความเป็นมา: นำย ง. ท ำประกันชีวิตโดยกำรชักชวนของตัวแทนประกันชีวิตชื่อนำย ก. ซึ่งเป็นญำติกันด้วย
ควำมเกรงใจ แม้ว่ำตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. จะทรำบว่ำนำย ง. ยังมีภำระรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยประจ ำอ่ืน ๆ อีก
มำกในฐำนะหัวหน้ำครอบครัว และสำมำรถจ่ำยเบี้ยประกันภัยได้เพียงปีละ 30,000 บำทเท่ำนั้น แต่ตัวแทนประกัน
ชีวิตคือนำย ก. ก็บอกกับนำย ง. ว่ำ กำรท ำประกันชีวิตเหมือนกับกำรฝำกเงินไว้กับธนำคำร เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำ
ประกันภัยก็จะได้เงินคืน หรือเมื่อนำย ง. เกิดปัญหำด้ำนกำรเงินก็สำมำรถขอถอนเบี้ยประกันภัยคืนได้แต่ได้เงินคืนน้อย
กว่ำที่นำย ง. ได้จ่ำยไป จึงให้ นำย ง. ท ำประกันภัย โดยจ่ำยเบี้ยประกันชีวิต 80,000 บำทต่อปี ตำมค ำแนะน ำของ
ตัวแทนประกันชีวิต 

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของตัวแทนประกันชีวิตรำยนี้ เป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณข้อท่ี 5 ในเรื่อง
แนะน ำให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันชีวิตเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย 

ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีไม่ควรเสนอแนะผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำร
ช ำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจำกกำรท ำประกันชีวิตเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย จะท ำให้เกิดผลเสียกับ
ธุรกิจประกันภัยโดยรวม เพรำะผู้เอำประกันภัยจะไม่สำมำรถรักษำกรมธรรม์ไว้ได้ จนครบก ำหนดสัญญำ ท ำให้ผู้เอำ
ประกันภัยไม่ได้รับประโยชน์ครบถ้วนตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ และบริษัทประกันชีวิตต้องเสียโอกำสและขำดรำยได้
จำกเบี้ยประกันภัยจึงเป็นผลเสียต่อธุรกิจโดยรวม 
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ความเป็นมา: ตัวแทนประกันชีวิตคือ นำย ก. ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งได้
แนะน ำและอยำกให้นำง จ. ท ำประกันชีวิต เพรำะจะท ำให้ตนขำยได้ถึงเป้ำที่ก ำหนดและจะได้เลื่อนต ำแหน่ง โดย        
นำย ก. บอกแก่ นำง จ. ว่ำ ตนจะจ่ำยเบี้ยประกันภัยปีแรกให้ แต่เบี้ยประกันภัยปีต่อไป นำง จ. จะต้องจ่ำยเอง ซึ่งนำง 
จ. เห็นว่ำได้เบี้ยประกันภัยจึงฟรี 1 ปี จึงตกลงท ำประกันชีวิต  

ประเดน็ปัญหา: กำรกระท ำของตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. กระท ำผิดจรรยำบรรณข้อที่ 6 เพรำะเป็นกำร
ลดค่ำบ ำเหน็จโดยกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประกันภัยให้ด้วยเพื่อจูงใจให้ท ำประกันชีวิต 

ข้อเสนอแนะ: นำย ก. ไม่ควรจ่ำยเบี้ยประกันภัยรำยปีแทนผู้เอำประกันภัย เพรำะตัวแทนประกันชีวิต          
มีรำยได้หลักจำกค่ำบ ำเหน็จ ซึ่งเป็นต้นทุนในหมวดค่ำใช้จ่ำยที่บริษัทประกันภัยคิดรวมเข้ำไว้ในเบี้ยประกันภัย ดังนั้น 
หน้ำที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งของตัวแทนประกันชีวิตคือ กำรให้บริกำรที่ดีต่อผู้ เอำประกันภัย กำ รกระท ำผิด

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

 
1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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6-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 

จรรยำบรรณข้อนี้จะส่งผลกระทบโดยรวมต่อธุรกิจประกันภัย ในส่วนของตัวแทนประกันชีวิตนั้น ผลที่เกิดคือ จะท ำให้
รำยได้ที่สุจริตและถูกต้องตำมกฎหมำยลดลง ตัวแทนประกันชีวิตไม่มีแรงจูงใจที่จะให้บริกำรที่ดีต่อผู้เอำประกันภัย 
นอกจำกนี้แล้วยังส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมอำชีพตัวแทนประกันชีวิตในภำพรวมอีกด้วย 
 
กรณศึีกษาที ่5 

ความเป็นมา: นำย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทหนึ่ง จ ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรชักชวนจำก นำย ข. 
ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทสอง จ ำกัด (มหำชน) ให้ไปเข้ำฟังกำรบรรยำยเร่ืองควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันชีวิต
ของบริษัทสอง จ ำกัด (มหำชน) และนำย ก. ตอบตกลง 

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. และนำย ข. ไม่ถือว่ำกระท ำผิดจรรยำบรรณ
ข้อที่ 9 เพรำะเป็นกำรหำควำมรู้ในอำชีพ 

ข้อเสนอแนะ: หำกมองในภำพ รวมตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษำหำควำมรู้ในอำชีพ ท ำให้ตัวเองมีควำมรู้
ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ และเป็นกำรบ่งบอกว่ำตัวแทนประกันชีวิตรู้จักพัฒนำตนเองให้มี
คุณภำพที่ดี สำมำรถน ำไปให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ ต่อสังคมและต่ออำชีพ 

แต่ในกรณีศึกษำประเด็นนี้ ตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. ไม่ควรชวนนำย ข. เข้ำฟังกำรบรรยำยท่ีบริษัท
ประกันชีวิตที่ตนเองสังกัดอยู่ และนำย ข. ก็ไม่ควรตอบตกลงท่ีจะไปเข้ำรับฟังกำรบรรยำย เพรำะควรตระหนักถึง
มำรยำททำงสังคมระหว่ำงบริษัทประกันชีวิตด้วยกัน โดยเฉพำะเรื่องของกำรแข่งขันทำงด้ำนกำรตลำดของบริษัท
ประกันภัยที่เป็นคู่แข่งขัน เช่น กำรชักชวนตัวแทนประกันชีวิตย้ำยไปสังกัดบริษัทประกันชีวิตอีกแห่งหนึ่ง เป็นต้น 
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เป็นสำระส ำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยท ำประกันภัยเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
ขำยนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 

1.  อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
2.  อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทีด่ีของตัวแทนประกันชวีิตได้ 
3.  วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
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ความเป็นมา: นำย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทหนึ่ง จ ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรชักชวนจำก นำย ข. 
ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทสอง จ ำกัด (มหำชน) ให้ไปเข้ำฟังกำรบรรยำยเร่ืองควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันชีวิต
ของบริษัทสอง จ ำกัด (มหำชน) และนำย ก. ตอบตกลง 

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. และนำย ข. ไม่ถือว่ำกระท ำผิดจรรยำบรรณ
ข้อที่ 9 เพรำะเป็นกำรหำควำมรู้ในอำชีพ 

ข้อเสนอแนะ: หำกมองในภำพ รวมตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษำหำควำมรู้ในอำชีพ ท ำให้ตัวเองมีควำมรู้
ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ และเป็นกำรบ่งบอกว่ำตัวแทนประกันชีวิตรู้จักพัฒนำตนเองให้มี
คุณภำพที่ดี สำมำรถน ำไปให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ ต่อสังคมและต่ออำชีพ 

แต่ในกรณีศึกษำประเด็นนี้ ตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. ไม่ควรชวนนำย ข. เข้ำฟังกำรบรรยำยที่บริษัท
ประกันชีวิตที่ตนเองสังกัดอยู่ และนำย ข. ก็ไม่ควรตอบตกลงท่ีจะไปเข้ำรับฟังกำรบรรยำย เพรำะควรตระหนักถึง
มำรยำททำงสังคมระหว่ำงบริษัทประกันชีวิตด้วยกัน โดยเฉพำะเรื่องของกำรแข่งขันทำงด้ำนกำรตลำดของบริษัท
ประกันภัยที่เป็นคู่แข่งขัน เช่น กำรชักชวนตัวแทนประกันชีวิตย้ำยไปสังกัดบริษัทประกันชีวิตอีกแห่งหนึ่ง เป็นต้น 
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วุฒิ           ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
               LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
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         AFSI (Associate, Financial Services Institute) LOMA 
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วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
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