
 

  จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  6-15 
 

 

 
 
 

บรรณานุกรม 
 
การประปาส่วนภูมิภาค. กองบรรณาธิการ. (2558). หลักธรรมาภิบาลกับการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค. 
 วารสารการประปาส่วนภูมิภาค, 36 (1), 5-8. 
จินตนา บุญบงการ. (2555). จริยธรรมทางธุรกิจ (พิมพ์ครั้งท่ี 15). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. (2557). ภาวะผู้น าร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ปัญญาชน. 
ด ารง ชลสุข. (2543). คู่มือการเรียนด้วยตนเองเรื่อง จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน.  กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ
 ข้าราชการพลเรือน. 
นีออน พิณประดิษฐ์. (2555). จริยธรรม: ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนา. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
เนตร์พัณณา ยาวิราช. (2555). จริยธรรมธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป. 
วิชา มหาคุณ. (2557). นักกฎหมายที่ดีต้องมีจริยธรรม. จดหมายข่าวประชาคมวิจัย, 20 (118), 3-4. 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. (2551). ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม

 การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมป์ระกันภัย และการปฏิบัติ
 หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ
 ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. 

Association of British Insurers (ABI). (1989). Code of Conduct for General Business. Retrieved 2015, October 
 10,  from http://www.financial-ombudsman.org.uk.  

Life Insurance Association of Malaysia. (1999). Code of Ethics and Conduct. (2nd ed.). Retrieved 2015, 
  October 10, from http://www.liam.org.my.  

 
 
 
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  6-2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เพิม่เติม 
 
  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                       ตช.3  
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 บทลงโทษตัวแทนประกันชวีิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 
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1-2  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 
 

 
 

บทที ่1 การจดัการลงทุนของบริษทัประกนัชีวติ          เพิม่เตมิ 
(1 ช่ัวโมง)  

เร่ืองที ่  
 1.1 วัตถุประสงค์ ความเสี่ยงและหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต 
 1.2 การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต 
 1.3 การบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต 
 1.4 วัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 
 1.  การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน เนื่องจาก

บริษัทประกันชีวิตมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายคืนผู้เอาประกันภัยที่ค่อนข้างแน่นอน และ 2) ให้ได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีเพื่อน าผลก าไรมาสู่บริษัทในอันที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ 
ส่วนความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตประกอบด้วย ความเสี่ยงทางเครดิต ความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านราคา ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อหรืออ านาจซื้อ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิด และความเสี่ยงอ่ืน  ๆ ส าหรับหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต ซึ่งต้องมีการ           
วางแผนการลงทุนทางด้านสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับทางด้านหนี้สินที่มีอยู่ จะใช้หลักการจัดการทรัพย์สิน
และหนี้สิน ที่เรียกว่า Asset Liability Management หรือ ALM   

 2.  ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่บริษัทรับโอนความเสี่ยงภัยจากประชาชนและภาคธุรกิจ มีความรับผิดต้อง
ชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย โดยได้รับช าระเบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทน เพื่อให้บริษัทสามารถ
จัดสรรส ารองประกันภัยให้เพียงพอต่อภาระผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงต้องลงทุน
ในสินทรัพย์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพียงพอและสอดคล้องกับภาระผูกพันที่มีอยู่ ส าหรับ
บริษัทที่มีศักยภาพ ระบบงาน บุคลากร และทรัพยากรเพียงพอ บริษัทอาจจะประกอบธุรกิจอ่ืน
นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจประกันชีวิตเพื่อหาผลตอบแทนเพิ่มเติมได้ โดยระมัดระวังมิให้การ
ประกอบธุรกิจอื่นดังกล่าวก่อความเสียหาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษัท 

 3.  การบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์และ
ข้อจ ากัดในการลงทุน 2) ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการลงทุน 3) เลือกประเภทสินทรัพย์ที่จะลงทุน
และเร่ิมด าเนินการลงทุน และ 4) ประเมินผลการลงทุน และปรับปรุงพอร์ตการลงทุน  

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
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เร่ืองที ่1.1  
วตัถุประสงค์ ความเส่ียงและหลกัการจัดการลงทุน 
ของบริษัทประกนัชีวติ 
 
 
 โดยทั่วไป การลงทุนเป็นการน าเงินที่เก็บสะสมไปสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าที่ได้รับจากการออมปัจจุบัน ซึ่ง   
ผู้ลงทุนเชื่อว่าเงินสดหรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่จะได้รับคืนนั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา อัตราเงินเฟ้อและความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่า หรืออาจกล่าวได้ว่า การลงทุนเป็นการออมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยที่
จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนของบริษัทประกันชีวิตจึงต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบและศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ในระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ โดยใช้หลักการลงทุนแบบ Asset Liability Management (ALM) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. วตัถุประสงค์ในการลงทุนของบริษทัประกนัชีวติ 
 การประกันชีวิตคือการเฉลี่ยความเสี่ยงภัยจากการเกิดอุบัติเหตุหรือความตายที่เกิดขึ้นก่อนเวลาอันสมควร 
โดยมีบริษัทประกันชีวิตท าหน้าที่เป็นคนกลางในการรวบรวมเงินจากผู้ที่เข้าร่วมเฉลี่ยความเสี่ยงภัยเพื่อท าหน้าที่ในการ
ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือความตายให้แก่กลุ่มคนผู้เข้าร่วมเฉลี่ยความเสี่ยงภัย การประกัน
ชีวิตจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งในด้านหลักประกันความมั่นคงพื้นฐาน
แก่ครอบครัว และในด้านการระดมเงินออมระยะยาวจากประชาชนในรูปของเบี้ยประกันชีวิต 
 เบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตรับมาจากผู้เอาประกันชีวิต เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทจะให้ความคุ้มครอง
และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ยังมิถือเป็นรายได้ของบริษัทและถือเป็นการรับ
ล่วงหน้า บริษัทจึงต้องกันเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนหนึ่งไว้ในรูปเงินส ารองเพื่อจ่ายคืนให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต เม่ือเกิด
อุบัติเหตุจนทุพพลภาพ หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นสุดความคุ้มครอง หรือจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกัน
ชีวิตถึงแก่กรรม เงินส ารองดังกล่าวที่เรียกว่าเงินส ารองประกันชีวิตนี้ หากมิได้น ามาใช้จ่ายตามภาระหรือเงื่อนไขแล้ว
จะตกเป็นรายได้ของบริษัทในที่สุด แต่ในระหว่างที่บริษัทยังมิได้จ่ายเป็นผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เมื่อมีความตาย
เกิดขึ้นหรือเมื่อครบสัญญา เพื่อมิให้เสียผลประโยชน์จากเงินส ารองที่ถืออยู่ บริษัทประกันชีวิตสามารถน าเงินส ารอง
ดังกล่าวไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือได้รับผลตอบแทนเพียงพอต่อการที่จะต้องจ่ายให้ผู้เอาประกันชีวิตตาม
สัญญาที่ตกลงกันไว้ ซึ่งบริษัทจะท าได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของบริษัท 
 การลงทุนของบริษัทประกันชีวิตไม่ใช่เป็นเพียงแหล่งเงินทุนส าหรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เท่านั้น ยังเป็นแหล่งให้ผลตอบแทนแก่ผู้เอาประกันชีวิตซึ่งเป็นเจ้าของเงิน เนื่องจากตามแบบของการประกันชีวิตที่
ก าหนดขึ้นได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นผลตอบแทนให้ผู้เอาประกันชีวิตไว้ด้วย ดังนั้นในการค านวณเบี้ยประกันชีวิต
จึงใช้ดอกเบี้ยทบต้นในการค านวณมูลค่าปัจจุบัน โดยถือหลักว่า ณ วันออกกรมธรรม์ประกันชีวิต มูลค่าปัจจุบันของ
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-5 
 

 
 

เบี้ยประกันชีวิตในอนาคตเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินผลประโยชน์ในอนาคต และการใช้อัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันมีผล
ให้เบี้ยประกันชีวิตต่างกันด้วย เช่น ถ้าใช้อัตราดอกเบี้ยสูงในการค านวณจะท าให้เบี้ยประกันชีวิตอยู่ในอัตราที่ต่ าลง 
 ดังนั้น ในการจัดการการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตจึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1.1 เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน ถึงแม้จะได้ผลตอบแทนน้อยแต่ก็จ าเป็นต้องลงทุนเพราะถือเป็นส่วน
หลักในการลงทุน (Core Investment) ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมีเงินเพียงพอส าหรับรายการต่อไปนี้ 
  1) การจ่ายผลประโยชน์ตามภาระผูกพันที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต หรือผู้รับประโยชน์ ทั้ง
ในส่วนผลประโยชน์ที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญาหรือเงินค่าสินไหม (Claim) 
   2) การจ่ายเงินให้ผู้เอาประกันชีวิตเมื่อมีการเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบก าหนด (Surrender) 
   3) การให้เงินกู้ยืมแก่ผู้ถือกรมธรรม์โดยใช้กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันในขณะที่กรมธรรม์มีผล
บังคับอยู่ (Policy Loan) และจ านวนเงินกู้ยืมต้องไม่เกินมูลค่าเงินสด (Cash Value) 
   4) จ่ายเงินคืนให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตเมื่อครบก าหนดสัญญา (Maturity Benefit) 
   5) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต 
 1.2 เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีเพื่อน ำผลก ำไรมำสู่บริษัท การลงทุนในลักษณะนี้บริษัทพร้อมที่จะรับความ
เสี่ยงมากขึ้นในระดับหนึ่งแต่ไม่มากจนเกินไป ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากข้ึนและสามารถจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ 
 
2. ความเส่ียงในการลงทุนของบริษทัประกนัชีวติ 
 ความเสี่ยงจากการลงทุน หมายถึง โอกาสที่จะไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่คาดไว้ ซึ่งถ้าอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนมีความไม่แน่นอนมาก การลงทุนนั้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากเช่นกัน ความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท
ประกันชีวิต สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
  2.1 ควำมเส่ียงทำงเครดิต (Credit Risk หรือ Default Risk) เป็นความเสี่ยงที่ผู้กู้ยืม (ผู้ออกตราสาร) จะไม่
สามารถช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้นได้ตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งโดยปกติตราสารที่ออกโดยรัฐบาล (พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงิน
คลัง) จะไม่มีความเสี่ยงชนิดนี้ ขณะที่ตราสารที่ออกโดยธุรกิจเอกชน (หุ้นกู้) จะมีความเสี่ยงชนิดนี้เกิดขึ้น โดยที่ความ
เสี่ยงดังกล่าวอาจไม่เท่ากันในแต่ละตราสาร ซึ่งบริษัทประกันชีวิตในฐานะที่เป็นผู้ลงทุนอาจป้องกันได้โดยการพิจารณา
จากอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของตราสารท่ีจะลงทุนว่าได้รับการประเมินจากสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในระดับใด 
 2.2 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตจะไม่สามารถขาย
ทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไว้ต่อให้กับนักลงทุนรายอ่ืนได้ในระยะเวลาอันสั้น และในราคาที่ใกล้ เคียงกับมูลค่าที่แท้จริง 
ตัวอย่างเช่น การลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียง ที่พบว่าไม่ค่อยมีปริมาณการซื้อขายกันในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งหากจะขายต้องลดราคาลงมากเพื่อจูงใจผู้ซื้อ ก็จะถือว่าหุ้นกู้ดังกล่าวมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูง
กว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ที่มีตลาดรองรับอยู่ตลอดและมีปริมาณซื้อขายต่อวันสูง เป็นต้น 
 2.3 ควำมเส่ียงด้ำนรำคำ (Price Risk หรือ Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่ราคาทรัพย์สินที่ลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารทางการเงิน ทั้ง
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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เบี้ยประกันชีวิตในอนาคตเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินผลประโยชน์ในอนาคต และการใช้อัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันมีผล
ให้เบี้ยประกันชีวิตต่างกันด้วย เช่น ถ้าใช้อัตราดอกเบี้ยสูงในการค านวณจะท าให้เบี้ยประกันชีวิตอยู่ในอัตราที่ต่ าลง 
 ดังนั้น ในการจัดการการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตจึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1.1 เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน ถึงแม้จะได้ผลตอบแทนน้อยแต่ก็จ าเป็นต้องลงทุนเพราะถือเป็นส่วน
หลักในการลงทุน (Core Investment) ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมีเงินเพียงพอส าหรับรายการต่อไปนี้ 
  1) การจ่ายผลประโยชน์ตามภาระผูกพันที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต หรือผู้รับประโยชน์ ทั้ง
ในส่วนผลประโยชน์ที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญาหรือเงินค่าสินไหม (Claim) 
   2) การจ่ายเงินให้ผู้เอาประกันชีวิตเมื่อมีการเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบก าหนด (Surrender) 
   3) การให้เงินกู้ยืมแก่ผู้ถือกรมธรรม์โดยใช้กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันในขณะที่กรมธรรม์มีผล
บังคับอยู่ (Policy Loan) และจ านวนเงินกู้ยืมต้องไม่เกินมูลค่าเงินสด (Cash Value) 
   4) จ่ายเงินคืนให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตเมื่อครบก าหนดสัญญา (Maturity Benefit) 
   5) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต 
 1.2 เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีเพื่อน ำผลก ำไรมำสู่บริษัท การลงทุนในลักษณะนี้บริษัทพร้อมที่จะรับความ
เสี่ยงมากขึ้นในระดับหนึ่งแต่ไม่มากจนเกินไป ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากข้ึนและสามารถจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ 
 
2. ความเส่ียงในการลงทุนของบริษทัประกนัชีวติ 
 ความเสี่ยงจากการลงทุน หมายถึง โอกาสที่จะไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่คาดไว้ ซึ่งถ้าอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนมีความไม่แน่นอนมาก การลงทุนนั้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากเช่นกัน ความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท
ประกันชีวิต สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
  2.1 ควำมเส่ียงทำงเครดิต (Credit Risk หรือ Default Risk) เป็นความเสี่ยงที่ผู้กู้ยืม (ผู้ออกตราสาร) จะไม่
สามารถช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้นได้ตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งโดยปกติตราสารที่ออกโดยรัฐบาล (พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงิน
คลัง) จะไม่มีความเสี่ยงชนิดนี้ ขณะที่ตราสารที่ออกโดยธุรกิจเอกชน (หุ้นกู้) จะมีความเสี่ยงชนิดนี้เกิดขึ้น โดยที่ความ
เสี่ยงดังกล่าวอาจไม่เท่ากันในแต่ละตราสาร ซึ่งบริษัทประกันชีวิตในฐานะที่เป็นผู้ลงทุนอาจป้องกันได้โดยการพิจารณา
จากอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของตราสารท่ีจะลงทุนว่าได้รับการประเมินจากสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในระดับใด 
 2.2 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตจะไม่สามารถขาย
ทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไว้ต่อให้กับนักลงทุนรายอ่ืนได้ในระยะเวลาอันสั้น และในราคาที่ใกล้ เคียงกับมูลค่าที่แท้จริง 
ตัวอย่างเช่น การลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียง ที่พบว่าไม่ค่อยมีปริมาณการซื้อขายกันในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งหากจะขายต้องลดราคาลงมากเพื่อจูงใจผู้ซื้อ ก็จะถือว่าหุ้นกู้ดังกล่าวมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูง
กว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ที่มีตลาดรองรับอยู่ตลอดและมีปริมาณซื้อขายต่อวันสูง เป็นต้น 
 2.3 ควำมเส่ียงด้ำนรำคำ (Price Risk หรือ Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่ราคาทรัพย์สินที่ลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารทางการเงิน ทั้ง
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ตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึ่งหากการลงทุนใดที่มีความผันผวนของราคาสูง ก็หมายถึงมีความเสี่ยงด้านราคาสูง 
ตัวอย่างเช่นการลงทุนในตราสารทุน (หุ้นสามัญ) จะมีความเสี่ยงด้านราคามากกว่าตราสารหนี้ (หุ้นกู้) เป็นต้น 
 2.4 ควำมเส่ียงจำกเงินเฟ้อหรืออ ำนำจซ้ือ (Inflation Risk หรือ Purchasing Power Risk) เป็นความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากการลงทุนที่มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ ทั้งนี้เพราะเมื่อเกิด
เงินเฟ้อขึ้นอ านาจซื้อของเงินจะลดลง ดังนั้น หากบริษัทประกันชีวิตลงทุนในหุ้นกู้ที่ก าหนดจ่ายผลตอบแทนในอัตรา
คงที่ ก็จะมีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อมากกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญที่ให้ผลตอบแทนลอยตัวตามผลประกอบการ 
 2.5 ควำมเส่ียงจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด (Event Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย
อย่างกะทันหัน แต่เป็นผลให้ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนหรือช าระคืนเงินต้นให้กับผู้ลงทุนตามที่สัญญาไว้ได้ เช่น การ
เกิดภัยธรรมชาติ การถูกครอบง ากิจการ การถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ านวนมาก เป็นต้น  
 2.6 ควำมเส่ียงอื่น ๆ หมายถึง ความเสี่ยงที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งอาจมีในการลงทุนในทรัพย์สิน
บางชนิด เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) ความเสี่ยงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
เก่ียวกับการลงทุน (Legal Risk) เป็นต้น 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า บริษัทประกันชีวิตในฐานะผู้ลงทุนควรตระหนักไว้เสมอว่าการลงทุน
ใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยง และโดยปกติแล้วการลงทุนใดที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนก็ควรต้องการส่วนชดเชยความเสี่ยงที่
สูงขึ้น นั่นก็คือคาดหวังผลตอบแทนที่ต้องการสูงขึ้น และในท านองเดียวกัน การลงทุนใดที่มีความเสี่ยงต่ า ผู้ลงทุนย่อม
คาดหวังผลตอบแทนต่ าด้วยซึ่งเป็นไปตามหลักการของ “High Risk High Expected Return” นั่นเอง 
 
3. หลกัการจดัการลงทุนของบริษทัประกนัชีวติ 
 เนื่องจากลักษณะการด าเนินงานของธุรกิจประกันชวีิต มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเงินคืนให้กับผู้เอาประกันภัยใน
ระยะยาว ซึ่งจัดเป็นหนี้สินระยะยาวของธุรกิจ ท าให้บริษัทประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีการวางแผนการลงทุนทางด้าน
สินทรัพย์ให้เหมาะสมกับทางด้านหนี้สินที่มีอยู่  ที่ เรียกว่า การจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน (Asset Liability 
Management: ALM) ไม่เช่นนั้นอาจท าให้เกิดความเสี่ยงในการด าเนินงานได้  เช่น ถ้าบริษัทประกันชีวิตลงทุนใน
สินทรัพย์ที่มีระยะเวลาสั้นกว่าระยะเวลาของหนี้สิน ก็จะมีความเสี่ยงจากการลงทุนซ้ ากลับเข้าไปในตลาด 
(Reinvestment Risk) ซึ่งอาจจะท าให้ได้ผลตอบแทนที่ต่ ากว่าเป้าหมายของการลงทุนเดิม แต่หากบริษัทประกันชีวิต
ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีระยะเวลายาวกว่าระยะเวลาของหนี้สิน ก็จะท าให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ต้องขายสินทรัพย์
ก่อนที่จะครบก าหนด เพื่อน ามาจ่ายเป็นกระแสเงินสดขาออกของหนี้สิน (Disintermediation Risk) 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-7 
 

 
 

เร่ืองที ่1.2  
การลงทนุประกอบธุรกจิอืน่ของบรษิทัประกนัชีวิต 
 

ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่บริษัทรับโอนความเสี่ยงภัยจากประชาชนและภาคธุรกิจ มีความรับผิ ด
ต้องชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย โดยได้รับช าระเบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทน เพื่อให้บริษัทสามารถ
จัดสรรส ารองประกันภัยให้เพียงพอต่อภาระผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงต้องลงทุนใน
สินทรัพย์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพียงพอและสอดคล้องกับภาระผูกพันที่มีอยู่ ส าหรับบริษัทที่มี
ศักยภาพ ระบบงาน บุคลากร และทรัพยากรเพียงพอ บริษัทอาจจะประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการ
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตเพื่อหาผลตอบแทนเพิ่มเติมได้ โดยระมัดระวังมิให้การประกอบธุรกิจอื่นดังกล่าว
ก่อความเสียหาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษัท ดังนั้น การลงทุนและการประกอบ
ธุรกิจอื่นของบริษัท จึงเป็นธุรกรรมที่ส าคัญต่อการด าเนินงานและความมั่นคงของบริษัทที่คณะกรรมการ
บริษัทต้องให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงรวม รวมทั้งติดตามควบคุมการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการ
ด าเนินการอย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับภาระผูกพัน ความพร้อมของ
ระบบงาน ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
 

1.ประเภทการลงทุนที่บรษิัทประกนัชีวิตสามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสินทรพัย์หรือเข้าเป็นคู่สัญญาได ้

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2556 และ ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ได้ก าหนดให้บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสินทรัพย์หรือเข้าเป็นคู่สัญญาได้ ดังต่อไปนี้ 

1) ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน 
2) ตราสารหนี้ 
3) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
4) ตราสารทุน 
5) หน่วยลงทุน 
6) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
7) ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
8) การให้กู้ยืม การให้เช่าซื้อรถ การรับอาวัลตั๋วเงิน และการออกหนังสือค้ าประกัน เพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของโครงการต่าง ๆ 
9) การท าธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

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

 

การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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1-8  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 
 

 
 

10) การท าธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน 
 

1.ฝากเงินไว้กบัสถาบันการเงิน 
1.1 การฝากเงินในประเทศ บริษัทต้องฝากไว้กับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือสถาบัน

การเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้  
1.2 การฝากเงินในต่างประเทศ บริษัทต้องฝากไว้กับธนาคารต่างประเทศตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 เป็นธนาคารต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าอันดับความ
น่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 

1.2.2 เป็นการฝากเงินระยะสั้นในธนาคารต่างประเทศ โดยธนาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศ
ที่บริษัทได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั้งนี้ การฝากเงินดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการช าระ
ราคา อ านวยความสะดวก หรือป้องกันปัญหาในการด าเนินงานในต่างประเทศของบริษัท 

 

2.ตราสารหนี ้
2.1 การลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ 

2.1.1 ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน บริษัท
สามารถลงทุนได้โดยไม่จ ากัดจ านวน 

2.1.2 ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกัน โดยสถาบันการเงิน หรือ
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจ ากัด องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือกองทรัสต์อื่นที่นายทะเบียนประกาศก าหนด ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

  1) มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือของผู้ออกตราสารหนี้ หรือของผู้ค้ า
ประกัน ไม่ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ เว้นแต่ เป็นตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง  
รับอาวัล หรือค้ าประกัน โดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์การหรือ
รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือตราสารหนี้ที่บริษัทเป็นผู้รับอาวัล 

      2) กรณีตราสารหนี้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลกเงิน ต้องไม่มีข้อจ ากัดความรับผิด 
      3) กรณีตราสารหนี้ที่ออกโดยกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทรัสต์

อื่นที่นายทะเบียนประกาศก าหนด กองทรัสต์นั้นต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศและมีมู ลค่า
ไม่ต่ ากว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท 

2.1.3 ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงประเภทคุ้มครองเงินต้น             
(ตามหมวด 4 ส่วนที่ 7 ข้อ 52 ของประกาศฯ) 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-9 
 

 
 

กรณีตราสารหนี้ตามข้อ (1) (2) (3) ที่เสนอขายในต่างประเทศ ให้ถือว่าเป็นตราสารหนี้ใน
ประเทศที่บริษัทสามารถลงทุนได้ 

2.2 การลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ 
1) ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิที่ออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือ

หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ และต้องเป็นตราสารที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสาร หรือของผู้ค้ าประกัน ไม่ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถ
ลงทุนได้ 

2) ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ และต้องเป็นตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าอันดับความ
น่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 

3) ตราสารหนี้ตามข้อ (1) และ (2) ต้องเป็นตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ตราสารหนี้ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 
3.ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทุน 

3.1) เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทจ ากัด ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารไม่ต่ ากว่าอันดับความ
น่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 

3.2) เป็นตราสารที่ขึ้นทะเบียนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
3.3) เป็นตราสารที่มีราคาเหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อ

บุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้นในราคาดังกล่าว ตามจ านวนและวิธีการที่สมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยก าหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของ
ตราสารนั้น หรือในกรณีที่เป็นตราสารที่มีการเสนอขายครั้งแรกต้องเป็นตราสารที่มีนักลงทุนสถาบันไม่น้อย
กว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าว 

 

4.ตราสารทุน 
4.1 ตราสารทุนในประเทศที่ออกโดยบริษัทจ ากัด ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1) ไม่เกินร้อยละสิบของจ านวนตราสารทุนที่ออกจ าหน่ายทั้งหมดของบริษัทจ ากัดนั้น เว้น
แต่การถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น 

          2) กรณีตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
หรือไม่มีตลาดรองซื้อขายเป็นการทั่วไป หรือไม่ได้เป็นตราสารทุนที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหล้กทรัพย์ในประเทศ ซึ่งผู้ออกตราสารทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการ

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

 

การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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1-10  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

กระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องได้รับความเห็นชอบเป็น
หนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

4.2 ตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ตามเงื่อนไข
ดังนี้ 

1) แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละสิบของจ านวนตราสารทุนที่ออกจ าหน่ายทั้งหมดของผู้ออกนั้น 
2) กรณีตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต้องเป็นตราสารทุนที่ซื้อ

ขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่ เป็นสมาชิกของ World Federations of 
Exchange (WFE) หรือที่อยู่ระหว่างการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานก ากับดูแลในประเทศน้ัน และบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตราสารทุนดังกล่าวเป็น
ภาษาอังกฤษผ่านอินเตอร์เน็ต 

3) กรณีตราสารทุนอื่นนอกจาก (2) บริษัทสามารถลงทุนได้เฉพาะตราสารทุนที่ออกโดย          
นิติบุคคล ดังต่อไปนี้ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจ
ก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

   3.1) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจากหน่วยงานก ากับดูแลในประเทศนั้น หรือที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัท
ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยดังกล่าว 

   3.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนธุรกิจ
ประกันภัย 

 3.3) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามความตกลงของประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) หรือของคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (Economic And Social Commission For Asia And 
The Pacific : ESCAP) เพื่อประกอบธุรกิจเฉพาะการประกันต่อ 
 
5.หน่วยลงทุน 

5.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศได้ ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์หรือดัชนีประเภทและชนิดเดียวกับ
สินทรัพย์ที่บริษัทอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใบทรัสต์ของกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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2) กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย่ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน ต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ และมีมูลค่ากองทุนไม่ต่ ากว่าหนึ่งพัน
ห้าร้อยล้านบาท 

5.2 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลด้าน

หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่ เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) หรือที่อยู่ระหว่างการเสนอ
ขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลในประเทศนั้น 

2)เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่ลงทุนในสินทรัพย์หรือดัชนีประเภทและชนิดเดียวกับ
สินทรัพย์ที่บริษัทอาจลงทุนหรือมี ไว้ได้  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  กองทรัสต์ เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ 

3) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
4) ไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ 
5) กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และมีมูลค่ากองทุนไม่ต่ า
กว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท 

6) กรณีกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ ต้องลงทุนสินค้าหรือดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดและ
ประเภทเดียวกับที่กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสามารถลงทุนได้ 

 

6.สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

บริษัทสามารถเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
6.1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิใช่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าขั้นพื้นฐาน (plain vanilla derivatives) 

บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนก าหนด 
6.2) เป็นไปเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยหรือจากสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุนโดย

อ้างอิงสินทรัพย์หรือดัชนีตามภาระความเสี่ยงที่บริษัทมีอยู่ และมูลค่าของสัญญาต้องไม่เกินมูลค่าความเสี่ยง
ที่บริษัทมี 

6.3) ไม่ท าให้การบริหารสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทเบี่ยงเบนไปจากกรอบนโยบายการลงทุนของ
บริษัท 

6.4) กระท าในบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรือ ศูนย์ซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด หรือในกรณีที่กระท านอกศูนย์ซื้อขาย

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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สัญญาซื้อขายล่วงหน้า คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่
ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 

6.5) มีสินค้าหรือตัวแปร อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
1) หลักทรัพย์ 
2) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
3) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
4) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือของผู้ออกตราสารหนี้ 
5) ดัชนีทางการเงินที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

5.1) เกิดจากการค านวณโดยใช้ตัวแปรอ้างอิงที่ก าหนดไว้ตาม 1) 2) 3) หรือ 4) 
5.2) พัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ 
5.3) นิยมแพร่หลายในตลาดการเงินไทยหรือสากล 
5.4) มีการเสนอราคาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันผ่านสื่อที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ 

                5.5) มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยระบุแหล่งข้อมูลของตัวแปรและ
ปัจจัยที่น ามาใช้ในการค านวณ ซึ่งต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีบุคคล
ใดสามารถมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตัวแปร ปัจจัย หรือดัชนีทางการเงินนั้นได้ 

 
ทั้งนี้บริษัทจะต้องจัดท าเอกสารหลักฐานแสดงถึงการพิจารณาคุณสมบัติดัชนีทางการเงินนั้ นไว้ที่

บริษัท เพื่อให้ส านักงาน คปภ. สามารถตรวจสอบ หรือจัดส่งให้ส านักงาน คปภ. เมื่อส านักงาน คปภ. 
ร้องขอ 

  6) สินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงอื่น ตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 
   6.6) การส่งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นสินทรัพย์ที่บริษั ท

สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม เว้น
แต่ กรณีการรับช าระหนี้ที่เกิดจากคู่สัญญาผิดนัดช าระหนี้ ให้บริษัทจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นในโอกาสแรกที่
สามารถกระท าได้ 

 6.7) มีการวางแผนบริหารสภาพคล่องให้เพียงพอตามวันครบก าหนดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 6.8) ห้ามมิให้บริษัทเข้าเป็นคู่สัญญาออปชันที่ผูกพันบริษัทในฐานะผู้ให้สัญญา (option writer) 
 6.9) การเข้าเป็นคู่สัญญาของบริษัทต้องไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ใดๆ เกี่ยวกับสัดส่วนการลงทุน การประเมินราคา และการค านวณเงินกองทุนของบริษัท 
6.10) ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 

Association (ISDA) หรือสัญญารูปแบบอื่นที่ใช้มาตรฐานทางธุรกิจ 
6.11) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้กระท านอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทต้องจัดให้มี

ข้อตกลงในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-13 
 

 
 

1) ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือบุคคลที่สามที่ได้รับการแต่งตั้งจากคู่สัญญาค านวณมูลค่า
ยุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน และแจ้งมูลค่ายุติธรรมให้บริษัท
ทราบในวันดังกล่าว หรือวันท าการแรกที่สามารถกระท าได้ 

2) ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างมี
นัยส าคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้บริษัททราบ
ทันที 

3) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อบริษัทร้องขอได้ 

 

7.ตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
บริษัทสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงได้ ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

7.1) ไม่ท าให้การบริหารสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทเบี่ยงเบนไปจากกรอบนโยบายการลงทุนของ
บริษัท 

7.2) ในกรณีการซื้อตราสารดังกล่าวมีผลท าให้บริษัทต้องรับมอบสินทรัพย์ สินทรัพย์ดังกล่าวต้อง
เป็นประเภทที่บริษัทสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และไม่ท าให้สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวเกินกว่าที่
ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เว้นแต่ กรณีการรับช าระหน้ีที่เกิดจากคู่สัญญาผิดนัดช า ระหนี้ ให้บริษัทจ าหน่าย
สินทรัพย์นั้นในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้ 

7.3) เป็นไปเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยหรือจากสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุน 
หรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทนของบริษัทภายใต้ระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ 

7.4) เป็นตราสารที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร หรือ
ของผู้ออกตราสาร ไม่ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 

7.5) เป็นตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

1) หลักทรัพย์ 
2) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
3) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
4) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือของผู้ออกตราสารหนี้ 
5) ทองค า 
6) ดัชนีทางการเงิน ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

6.1) เกิดจากการค านวณโดยใช้ตัวแปรอ้างอิงที่ก าหนดไว้ตาม (1) (2) (3) (4)                 
หรือ (5) 

6.2) พัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ 

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

 

การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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1-14  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

6.3) นิยมแพร่หลายในตลาดการเงินไทยหรือสากล 
6.4) มีการเสนอราคาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันผ่านสื่อที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ 

และ 
6.5) มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยระบุแหล่งข้อมูลของตัวแปรและ

ปัจจัยที่น ามาใช้ในการค านวณ ซึ่งมีการเคลื่ อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีบุคคลใด
สามารถมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตัวแปร ปัจจัย หรือ ดัชนีทางการเงินนั้นได้ 

ทั้งนี้ บริษัทจะต้องจัดท าเอกสารหลักฐานแสดงถึงการพิจารณาคุณสมบัติดัชนีทางการเงินนั้น
ไว้ที่บริษัท เพื่อให้ส านักงาน คปภ. สามารถตรวจสอบ หรือจัดส่งให้ส านักงาน คปภ. เมื่อส านักงาน คปภ. 
ร้องขอ 

7) สินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงอื่น ตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 
7.6) ในกรณีตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงประเภทไม่คุ้มครองเงินต้น 

บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้
ด้วยก็ได้ 

 

8.การให้กู้ยมื การให้เช่าซ้ือรถ การรับอาวลัต๋ัวเงนิ และการออกหนังสือค า้ประกนัเพือ่เป็น
หลกัประกนัการปฏิบัติตามสัญญาของโครงการต่าง ๆ 

8.1) บริษัทสามารถลงทุนโดยการให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทเป็นประกันได้ไม่เกิน
จ านวนมูลค่าเวนคืนเงินสดในวันที่ให้กู้ยืม 

8.2) บริษัทสามารถลงทุนให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1) ให้กู้ยืมแต่ละรายได้ไม่เกินหนึ่งล้านบาท 
2) มีพนักงานของบริษัทเดียวกัน คนเดียว หรือหลายคนซึ่งมีเงินเดือนรวมกันสูงกว่า

เงินเดือนของผู้กู้ยืมเป็นผู้ค้ าประกัน พนักงานของบริษัทคนหนึ่งให้ค้ าประกันได้ไม่เกินหนึ่งราย หรือมี
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ค้ าประกัน 

3) ก าหนดระยะเวลาช าระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยตามนโยบายการให้กู้ยืมของบริษัท 
8.3) บริษัทสามารถลงทุนให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจ านองหรือจ าน าเป็นประกันได้ตามเงื่อนไข 

ดังต่อไปนี้ 
8.3.1) ทรัพย์สินที่ใช้จ านองหรือจ าน าเป็นประกันการกู้ยืม ต้องเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
1) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกัน โดยรัฐบาลไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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2) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกัน โดยสถาบันการเงิน 
หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจ ากัด หรือองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทรัสต์อื่นที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 

3) ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ 
4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
5) อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 

8.3.2) ให้กู้เฉพาะในประเทศ ในสกุลเงินบาท 
8.3.3) ก าหนดระยะเวลาช าระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายงวด ไม่น้อยกว่าปีละครั้ง 

เว้นแต่นโยบายการให้กู้ยืมของบริษัทมีการก าหนดระยะเวลาปลอดการช าระเงินต้นและดอกเบี้ยคืน และ
ระยะเวลาดังกล่าวไม่เกินหนึ่งในสี่ของระยะเวลาให้กู้ยืม 

8.3.4) ให้กู้ยืมแต่ละรายได้ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้ 
1) กรณีผู้กู้ยืมเป็นบุคคลธรรมดา ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของราคาประเมินของ

ทรัพย์สิน หรือของราคาซื้อขายของโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัย ที่ผู้กู้ยืมน ามาจ านองหรือจ าน าเป็นประกัน 
2) กรณีผู้กู้ยืมเป็นนิติบุคคล กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุน

รวมโครงสร้างพื้นฐาน ได้ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของราคาประเมินของทรัพย์สินที่ผู้กู้ยืมน ามาจ านองหรือจ าน า
เป็นประกัน 

ทั้งนี้ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ตามข้อ (4.2) ต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศและมีมูลค่าไม่ต่ ากว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท 

8.3.5) การจ านองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างนั้นจะต้องมีการประกัน
วินาศภัย และให้บริษัทเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยตลอดระยะเวลาตามสัญญากู้ยืม 

8.3.6) การให้กู้ยืมโดยมีตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ หรือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม จ าน าเป็นประกัน ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้                   
นายทะเบียนจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

8.4) บริษัทสามารถลงทุนให้กู้ยืมโดยมีสถาบันการเงิน ธนาคารต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่าง
ประเทศค้ าประกันได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1) สถาบันการเงิน ธนาคารต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ที่ค้ าประกันได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 

2) ให้กู้ยืมในสกุลเงินบาท 
8.5) บริษัทสามารถลงทุนให้เช่าซื้อรถได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
         1) เป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

  2) ผู้เช่าซื้อรถมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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3) ให้เช่าซื้อแต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของราคาตลาดของรถนั้น 
4) รถที่ ให้เช่าซื้อต้องจัดให้มีการประกันวินาศภัย โดยให้บริษัทเป็นผู้รับประโยชน์ตาม

กรมธรรม์ประกันภัยตลอดระยะเวลาการเช่าซื้อ 
8.6) บริษัทสามารถรับอาวัลตั๋วเงิน หรือออกหนังสือค้ าประกันเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม

สัญญาของโครงการต่าง ๆ แก่บุคคลใดได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1) มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ จ านองหรือจ าน าเป็นประกัน 

1.1) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกัน โดยรัฐบาลไทย 
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

        1.2) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกัน โดยสถาบันการเงิน 
หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจ ากัด หรือองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทรัสต์อื่นที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 

1.3)  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ 
1.4)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
1.5)  อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 

2) จ ากัดวงเงินการรับอาวัลตั๋วเงิน และการออกหนังสือค้ าประกันให้แก่บุคคลแต่ละรายไม่
เกินร้อยละเจ็ดสิบของราคาประเมินของทรัพย์สินที่น ามาจ านองหรือจ าน าเป็นประกัน 

3) การรับอาวัลตั๋วเงิน หรือการออกหนังสือค้ าประกันเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาของโครงการต่าง ๆ โดยมีตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ หรือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม จ าน าเป็นประกัน ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้              
นายทะเบียนจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

 
9.การท าธุรกรรมยมืและให้ยมืหลกัทรัพย์ 

บริษัทสามารถท าธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
9.1) คู่สัญญาของการท าธุรกรรมเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เว้นแต่ คู่สัญญาเป็นบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
หรือธนาคารแห่งประเทศไทย 

9.2) ท าสัญญายืมและให้ยืมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีลักษณะและสาระส าคัญตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด เว้นแต่ กรณีท าธุรกรรม
ให้ยืมตราสารหนี้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ท าสัญญาตามรูปแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

9.3) หลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืมต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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9.4) กรณีที่คู่สัญญาเป็นผู้ดูแลรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้า (custodian) หากต้องการยืม
หลักทรัพย์จากบริษัท หรือต้องการน าหลักทรัพย์ของบริษัทไปให้บุคคลอื่นยืม ต้องได้รับความยินยอม           
จากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร 

9.5) การให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทต้องด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ จากผู้ยืมหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ 

1) เงินสด 
          2) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกัน โดยรัฐบาลไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
3) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกัน โดยสถาบันการเงิน 

หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจ ากัด องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ 
  4) หลักทรัพย์อื่นตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 

       9.6) การวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมหลักทรัพย์ตามข้อ 9.6 บริษัทต้องด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
                              1) ให้บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน หรือด าเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้

บริษัทสามารถบังคับช าระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน 
       2) ห้ามมิให้บริษัทน าหลักประกันตามข้อ 9.6 ที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือ             

ขายต่อ เว้นแต่ เป็นการบังคับช าระหนี้ตามข้อตกลงธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ 
3) ด ารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลค่า

หลักทรัพย์ที่ให้ยืม 
9.7) ให้นับหลักทรัพย์ที่บริษัทให้ยืม และหลักทรัพย์ที่บริษัทน าไปวางไว้กับคู่สัญญาเพื่อเป็น

หลักประกันการยืม ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของบริษัทในหลักทรัพย์ดังกล่าว 

 

10.การท าธุรกรรมซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์โดยมสัีญญาขายหรือซ้ือคนื 
บริษัทสามารถท าธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนได้ ตามเงื่อนไข 

ดังต่อไปนี้ 
10.1) เป็นการท าธุรกรรมกับคู่สัญญา ดังต่อไปนี้ 

1) สถาบันการเงิน 
2) บริษัทหลักทรัพย์ 
3) บริษัทประกันภัย 
4) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
5) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

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

 

การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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6) กองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
7) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
8) กองทุนรวม 
9) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
10) ส่วนราชการ หรือองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ 
11) บริษัทจ ากัดที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่

สามารถลงทุนได้ 
10.2) เป็นการท าธุรกรรมซื้อหรือขายโดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนตราสารหนี้ ที่ขึ้นทะเบียนใน

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในประเภทและชนิดเดียวกับสินทรัพย์ที่บริษัทอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ หรือตรา
สารอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 

10.3) ท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยต้องเป็นสัญญามาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เว้นแต่ เป็นสัญญาที่บริษัทท ากับธนาคารแห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้ จะมีเอกสารแนบท้ายสัญญาด้วยก็ได้ โดยธุรกรรมดังกล่าวให้ท าได้เฉพาะสกุลเงินบาทและมีระยะเวลา
การขายและซื้อคืนไม่เกินหนึ่งปี 

10.4) การค านวณมูลค่าหลักทรัพย์ให้ค านวณตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดตราสารหนี้ 
(market convention) ในการท าธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนที่ได้รับการ
ยอมรับจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

10.5) การท าธุรกรรมซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืน ให้ราคาซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญาต่ ากว่า
มูลค่าหลักทรัพย์ โดยมีส่วนลดในอัตราที่เหมาะสม และสะท้อนความเสี่ยงของคู่สัญญา ระยะเวลาของ
สัญญาและหลักทรัพย์ที่ใช้ท าธุรกรรมนั้น ในระหว่างที่สัญญามีผลใช้บังคับบริษัทต้องด ารงมูลค่าหลักทรัพย์ 
ณ สิ้นวัน ไม่น้อยกว่าราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการท าธุรกรรมนับแต่วันเริ่มต้นสัญญาจนถึง
วันที่ค านวณมูลค่าหลักทรัพย์คูณด้วย (1+อัตราส่วนลดหลักทรัพย์) หากมูลค่าไม่เป็นไปตามที่ก าหนด บริษัท
ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนเงินหรือโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ให้บริษัทเพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่           
ท าธุรกรรมและสินทรัพย์ที่ โอนมาดังกล่าว เป็นไปตามที่ก าหนดภายในวันท าการถัดจากวันที่ มูลค่า
หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ ได้มีการก าหนดส่วนต่างขั้นต่ าที่บริษัทไม่ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนเงิน 
หรือโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ไว้ โดยการก าหนดส่วนต่างดังกล่าวต้องค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

10.6) ให้นับหลักทรัพย์ที่ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของบริษัทในหลักทรัพย์
ดังกล่าว 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-19 
 

 
 

2.ประเภทของการประกอบธุรกจิอืน่ 
ในการประกอบธุรกิจอื่น บริษัทต้องให้ความส าคัญกับฐานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัท และ

การด าเนินธุรกิจการรับประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักเป็นอันดับแรก รวมทั้งต้องค านึงถึงหลักธรรมภิบาลและ
การบริหารความเสี่ยง การประกอบธุรกิจอื่นต้องเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจประกันภัย 
หรือเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรหรือความเชี่ยวชาญที่บริษัทมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัท 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2556 และ ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
ได้ก าหนดให้บริษัทประกันชีวิตสามารถประกอบธุรกิจอื่นได้ ดังต่อไปนี้ 

2.1 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
2.2 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น 
2.3 ถือตราสารทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่น 
2.4 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ 
 

2.1 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัอสังหาริมทรัพย์ 
2.1.1) บริษัทสามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 

     1) การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 2) การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

2.1.2) อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทน าออกให้เช่าได้ ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

1) อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทใช้เป็นสถานที่ด าเนินธุรกิจ ซึ่งยังมิได้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่ เช่น สถานที่ท าการ ที่จอดรถ 

2) อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทต้องจ าหน่าย ตามมาตรา 34 
2.1.3) บริษัทสามารถน าอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 1.2) ออกให้เช่าได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

                    1) เป็นการเช่าเพื่อป้องกันการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อป้องกันเสื่อมสภาพ 
  2) มีการท าสัญญาเช่าเป็นหนังสือ 

          3) ไม่ท าสัญญาเช่าที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้พื้นที่ และการจ าหน่ายของบริษัท 
4) ให้เช่าไม่เกินกว่าระยะเวลาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย 
5) ก าหนดเงื่อนไขในการให้เช่า ค่าเช่า และผลประโยชน์ที่เหมาะสมตามสภาวะ

ตลาดและเป็นปกติทางการค้า 
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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1-20  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

     6) บริษัทอาจปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 1.2) ได้ตามความจ าเป็น แต่มีค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงได้แห่งละไม่เกินสามล้านบาท เว้นแต่ ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน 
ทั้งนี้ นายทะเบียนจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

2.1.4) การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการจ าหน่ายหรือให้เช่า ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

1) อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทได้รับอนุญาตให้เช่าหรือซื้อหรือได้มาเพื่อใช้ส าหรับการลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่น โดยบริษัทต้องท าเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการให้
เช่า 

  2) อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทต้องจ าหน่ายตามมาตรา 34 ซึ่งบริษัทได้รับอนุญาตให้มีไว้เพื่อ
ใช้ส าหรับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น บริษัทจะท าเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการจ าหน่าย
หรือให้เช่าก็ได้ 

2.1.5) บริษั ทสามารถน าอสั งหาริมทรัพ ย์ตามข้อ  1 .4 ) มาจัดท า เป็น โครงการพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการจ าหน่ายหรือให้เช่าได้ ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1) บริษัทต้องจัดท าเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนด และโครงการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจาก
นายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

2) โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทสามารถยื่นขอรับความเห็นชอบตามประกาศนี้ 
ต้องเป็นโครงการลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

2.1) อาคารส านักงาน 
2.2) อาคารเพื่อการพาณิชย์ 
2.3) อาคารโรงงาน 
2.4) อาคารเก็บสินค้า 
2.5) อาคารที่พักอาศัย 
2.6) อสังหาริมทรัพย์อื่นที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 

3) บริษัทต้องมีเงินกองทุนส่วนเกินไม่น้อยกว่ามูลค่าโครงการ และจ านวนเงินลงทุนในแต่ละ
โครงการ ต้องไม่เกินร้อยละห้าของสินทรัพย์รวมของบริษัท 

4) มูลค่าของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เมื่อรวมกับอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองตาม
มาตรา 33 (9) (ก) และอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องจ าหน่ายตามมาตรา 34 แล้ว ต้องมีมูลค่าไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของสินทรัพย์รวมของบริษัท 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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2.2 การประกอบธุรกจิให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอืน่ 
2.2.1) บริษัทสามารถประกอบธุรกิจให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่นได้ตามเงื่อนไข 

ดังต่อไปนี้ 
1) ก าหนดขอบเขตและระบุรายละเอียดของประเภทงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น ในนโยบาย

การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงประเภทการให้บริการ
หรือนโยบาย ให้จัดส่งให้ส านักงาน คปภ. ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลง 

2) ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของทรัพยากรของบริษัท เพื่อให้บริษัทใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และช่วยลดต้นทุน โดยระมัดระวังไม่ให้ปริมาณของงานให้บริการมีมากเกินบทบาท
ของงานด้านการรับประกันภัยหรือเกินความสามารถของบริษัท 

3) จัดให้มีสัญญาที่ก าหนดรายละเอียด ประเภทของการให้บริการ ขั้นตอนหรือวิธีการ
ด าเนินการ ขอบเขตความรับผิดชอบ การคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการระหว่างกัน และระบบการรักษา
ความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทและของผู้ใช้บริการ 

2.2.2) การให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคคลอื่น บริษัทต้องมีความพร้อมของ
ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลของบริษัท โดยต้องมีการแยกระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เว้นแต่ สามารถพิสูจน์ได้ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทมีความปลอดภัย
และประสิทธิภาพเพียงพอ 

 
2.3 การถือตราสารทุนเพือ่วตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกจิอืน่ 

2.3.1) บริษัทสามารถถือตราสารทุนตั้งแต่รัอยละสิบขึ้นไปของจ านวนตราสารทุนที่ออกจ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โดยนิติบุคคลนั้นต้องได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทประกันภัยต่างประเทศในประเทศ
สมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations 
หรือ ASEAN) โดยได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งน้ี นายทะเบียนอาจก าหนดเง่ือนไข
ใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

2.3.2) บริษัทสามารถถือตราสารทุนตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของจ านวนตราสารทุนที่ออกจ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคล ซึ่งมีลักษณะและประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

1) บริษัทจ ากัดที่จัดตั้งขึ้น เพื่อประกอบกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยโดย
ส่วนรวม โดยได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ 
ไว้ด้วยก็ได้ 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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2) บริษัทจ ากัดที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย เฉพาะในส่วนนายหน้าประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือจัดตั้งขึ้นเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย โดยได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบี ยน 
ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

3) บริษัทจ ากัดที่จัดตั้งขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนาย
ทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

4) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขฐานะการเงินหรือการด าเนินกิจการ
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และให้บริษัทลด
สัดส่วนการถือครองตราสารทุนให้เหลือไม่เกินร้อยละสิบของจ านวนตราสารทุนที่ออกจ าหน่ายทั้งหมด 
ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ซื้อ ทั้งนี้คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอาจ
พิจารณาขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินห้าปี เมื่อบริษัทร้องขอก่อนสิ้นระยะเวลา โดยมีเหตุผลอันสมควร 

2.3.3) การถือตราสารทุนของนิติบุคคลเพื่อการประกอบธุรกิจอื่นตามข้อ 3.1) และข้อ 3.2) ให้
เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1) มูลค่ารวมของตราสารทุนที่บริษัทถือเพื่อการประกอบธุรกิจอื่นทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ
สิบห้าของสินทรัพย์รวมของบริษัท 

2) บริษัทต้องมีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีความสามารถในการให้การสนับสนุนทางการเงิน
แก่นิติบุคคลที่บริษัทถือตราสารทุนได้ตามสมควร 

3)บริษัทต้องสามารถควบคุม ดูแล และติดตามฐานะและการด าเนินงานของนิติบุคคล
ดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่บริษัทก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 

4)กรณีบริษัทถือตราสารทุนของนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ บริษัทต้องก าหนดแนวทางและ
วิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนดังกล่าวอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

5) บริษัทต้องแจ้งให้ส านักงาน คปภ. ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่กระทบต่อฐานะ
การเงินและการด าเนินการของนิติบุคคลดังกล่าว หรือท าให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
โดยเฉพาะในกรณีที่อาจกระทบต่อฐานะและชื่อเสียงของบริษัท 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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2.3.4) บริษัทต้องก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงของนิติบุคคลที่บริษัทถือตราสารทุนเพื่อ
การประกอบธุรกิจอื่น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประกอบ
ธุรกิจอื่นของบริษัท โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

1) การระบุประเภทความเสี่ยงที่ส าคัญของการถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่นใน
ภาพรวมและรายนิติบุคคล 

2) วิธีการวัดและประเมินความเสี่ยงของการถือตราสารทุนของนิติบุคคลเพื่อการประกอบ
ธุรกิจอื่น 

3) แนวทางและวิธีการควบคุมความเสี่ยง เช่น การก าหนดขอบเขตการมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจของผู้มีอ านาจอย่างชัดเจน 

            

2.4 การประกอบธุรกจิเกีย่วกบัหลกัทรัพย์ 
2.4.1บริษัทสามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
1) เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น

หน่วยลงทุน 
2) เป็นที่ปรึกษาการลงทุน 
3) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล 
4) เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
5) เป็นตัวแทนด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคล 
6) ท าธุรกิจงานติดต่อหรือแนะน าบริการของบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์              

ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน 
2.4.2 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามข้อ 3.4 บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนด และได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนาย
ทะเบียน โดยนายทะเบียนอาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน บริษัทต้องค านวณเงินกองทุน
เพื่อรองรับความเสี่ยงของหน่วยลงทุน หรือภาระผูกพันตามสัญญารับประกันการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต 
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ควำมเห็นชอบเป็นหนังสือจำก

นำยทะเบยีน โดยนำยทะเบยีน
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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เร่ืองที ่1.3  
การบริหารการลงทุนของบริษทัประกนัชีวติ 
 
 
 การบริหารการลงทุน (Portfolio Management) เป็นกระบวนการที่บริษัทประกันชีวิตรวบรวมกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการลงทุนไว้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ ผลตอบแทนที่สูงสุดจากการ
ลงทุนของบริษัทที่บริษัทยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงและ
ด าเนินการต่อเนื่องตลอดเวลาอย่างเป็นระบบ และครบวงจร โดยมีทั้งการตรวจสอบและการประเมินผล เพื่อที่จะ
ปรับปรุงการลงทุนของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งล าดับขั้นตอนในการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตจะแบ่งเป็น 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การก าหนดวัตถุประสงค์และข้อจ ากัดในการลงทุน 
 2. การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการลงทุน 
 3. การเลือกประเภทสินทรัพย์ที่จะลงทุนและเร่ิมด าเนินการลงทุน 
 4. การประเมินผลการลงทุนและปรับปรุงพอร์ตการลงทุน 
 วงจรการบริหารการลงทุนแสดงดังภาพที่ 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         ภาพที ่1.1 วงจรบริหารการลงทุน 
 

1 
ก ำหนดวัตถุประสงค์ และ

ข้อจ ำกัดในกำรลงทุน 

3 
เลือกประเภทสินทรัพย์ที่
จะลงทุนและเริ่มลงทุน 

2 
ก ำหนดนโยบำยและ 
กลยุทธ์ในกำรลงทุน 

4 
ประเมินผลและปรับปรุง

พอร์ตกำรลงทุน 
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บริษัทประกันชีวิตจะแบ่งเป็น
4 ขั้นตอน ดังน้ี

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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1-24  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

เร่ืองที ่1.3  
การบริหารการลงทุนของบริษทัประกนัชีวติ 
 
 
 การบริหารการลงทุน (Portfolio Management) เป็นกระบวนการที่บริษัทประกันชีวิตรวบรวมกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการลงทุนไว้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ ผลตอบแทนที่สูงสุดจากการ
ลงทุนของบริษัทที่บริษัทยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงและ
ด าเนินการต่อเนื่องตลอดเวลาอย่างเป็นระบบ และครบวงจร โดยมีทั้งการตรวจสอบและการประเมินผล เพื่อที่จะ
ปรับปรุงการลงทุนของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งล าดับขั้นตอนในการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตจะแบ่งเป็น 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การก าหนดวัตถุประสงค์และข้อจ ากัดในการลงทุน 
 2. การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการลงทุน 
 3. การเลือกประเภทสินทรัพย์ที่จะลงทุนและเร่ิมด าเนินการลงทุน 
 4. การประเมินผลการลงทุนและปรับปรุงพอร์ตการลงทุน 
 วงจรการบริหารการลงทุนแสดงดังภาพที่ 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         ภาพที ่1.1 วงจรบริหารการลงทุน 
 

1 
ก ำหนดวัตถุประสงค์ และ

ข้อจ ำกัดในกำรลงทุน 

3 
เลือกประเภทสินทรัพย์ที่
จะลงทุนและเริ่มลงทุน 

2 
ก ำหนดนโยบำยและ 
กลยุทธ์ในกำรลงทุน 

4 
ประเมินผลและปรับปรุง

พอร์ตกำรลงทุน 
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-25 
 

 
 

1. การก าหนดวตัถุประสงค์และข้อจ ากดัในการลงทุน 
 บริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทมีแบบแผนการรับประกันชีวิตและภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้วัตถุประสงค์ ความต้องการและข้อจ ากัดในการลงทุนแตกต่างกันด้วย ผู้ที่เก่ียวข้องกับการ
ลงทุนของบริษัทประกันชีวิตจ าเป็นต้องทราบวัตถุประสงค์ในการลงทุนของบริษัทว่าต้องการลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
ต้องการเพียงเพิ่มรายได้จากการด าเนินธุรกิจหรือต้องการผลตอบแทนที่เพียงพอ ส าหรับจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต
ตามสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อที่จะเลือกลงทุนได้เหมาะสมในสินทรัพย์ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนตามที่
คาดหวัง (Expected Return) และในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เช่น อาจเลือกลงทุนในหุ้นที่
ได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ซึ่งไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของธุรกิจนั้น  ๆ หรือเลือกลงทุนใน
พันธบัตร ตั๋วเงิน หรือหุ้นกู้ ซึ่งได้รับผลตอบแทนคงที่ในรูปของดอกเบี้ย เป็นต้น 
 
2. การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการลงทุน 
 ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และมาตรา 3(2) แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 11/2557 เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงออกประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตไว้ดังต่อไปนี้ 
 2.1 จัดท ากรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
 2.2 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน 
 2.3 ก ากับดูแลการลงทุนของบริษัท 
 2.4 ก ากับดูแลในเร่ืองธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่ก่ียวกับการ
ลงทุน 
 2.5 ก ากับดูแลระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัท 
 2.6 บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุน  ซึ่งนโยบายการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตต้อง
ประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้ 
   1) ก าหนดเป้าหมายในการลงทุนที่แน่นอนเพื่อที่จะเลือกกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมส าหรับรายได้ที่
ต้องการจากการลงทุน 
  2) ก าหนดสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายที่วางไว้ 
  3) พิจารณาคุณสมบัติของสินทรัพย์ลงทุนที่ก าหนดไว้เพื่อจัดล าดับการลงทุน 
  4) จัดสรรเงินที่มีอยู่ส าหรับลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนประเภทต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 
 2.7 รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
 อย่างไรก็ตาม ในการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต จ าเป็นต้องค านึงถึงหลักการบริหารกลุ่ม
หลักทรัพย์ ประกอบด้วย 1) การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์เชิงรุก (Active Investment Management Approach) โดย
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  6-2 
 

 

บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                       ตช.3  
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 บทลงโทษตัวแทนประกันชวีิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-25 
 

 
 

1. การก าหนดวตัถุประสงค์และข้อจ ากดัในการลงทุน 
 บริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทมีแบบแผนการรับประกันชีวิตและภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้วัตถุประสงค์ ความต้องการและข้อจ ากัดในการลงทุนแตกต่างกันด้วย ผู้ที่เก่ียวข้องกับการ
ลงทุนของบริษัทประกันชีวิตจ าเป็นต้องทราบวัตถุประสงค์ในการลงทุนของบริษัทว่าต้องการลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
ต้องการเพียงเพิ่มรายได้จากการด าเนินธุรกิจหรือต้องการผลตอบแทนที่เพียงพอ ส าหรับจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต
ตามสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อที่จะเลือกลงทุนได้เหมาะสมในสินทรัพย์ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนตามที่
คาดหวัง (Expected Return) และในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เช่น อาจเลือกลงทุนในหุ้นที่
ได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ซึ่งไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของธุรกิจนั้น  ๆ หรือเลือกลงทุนใน
พันธบัตร ตั๋วเงิน หรือหุ้นกู้ ซึ่งได้รับผลตอบแทนคงที่ในรูปของดอกเบี้ย เป็นต้น 
 
2. การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการลงทุน 
 ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และมาตรา 3(2) แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 11/2557 เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงออกประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตไว้ดังต่อไปนี้ 
 2.1 จัดท ากรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
 2.2 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน 
 2.3 ก ากับดูแลการลงทุนของบริษัท 
 2.4 ก ากับดูแลในเร่ืองธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่ก่ียวกับการ
ลงทุน 
 2.5 ก ากับดูแลระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัท 
 2.6 บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุน  ซึ่งนโยบายการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตต้อง
ประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้ 
   1) ก าหนดเป้าหมายในการลงทุนที่แน่นอนเพื่อที่จะเลือกกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมส าหรับรายได้ที่
ต้องการจากการลงทุน 
  2) ก าหนดสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายที่วางไว้ 
  3) พิจารณาคุณสมบัติของสินทรัพย์ลงทุนที่ก าหนดไว้เพื่อจัดล าดับการลงทุน 
  4) จัดสรรเงินที่มีอยู่ส าหรับลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนประเภทต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 
 2.7 รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
 อย่างไรก็ตาม ในการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต จ าเป็นต้องค านึงถึงหลักการบริหารกลุ่ม
หลักทรัพย์ ประกอบด้วย 1) การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์เชิงรุก (Active Investment Management Approach) โดย
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1-26  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

ผู้บริหารกลุ่มหลักทรัพย์จะพยายามค้นหาหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนที่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนได้มากกว่าอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ด้วยการอาศัยการเลือกหลักทรัพย์จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และ/หรือการวิเคราะห์ทาง
เทคนิค และ 2) การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์เชิงรับ (Passive Investment Management Approach) โดยลักษณะ
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์เป็นแบบการซื้อหลักทรัพย์แล้วถือครองหลักทรัพย์นั้น ๆ ไว้ในระยะยาว เป็นต้นว่าการเลือก
ลงทุนในหุ้นสามัญเลียนแบบตัวชี้วัดของตลาด เช่น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีอุตสาหกรรม เป็นต้น เนื่องจากผู้บริหาร
กลุ่มหลักทรัพย์เชื่อว่าหลักทรัพย์นั้นได้ถูกคัดเลือกมาอย่างดีแล้ว  
 นอกจากนี้ การที่ผู้บริหารหลักทรัพย์จะตัดสินใจว่าจะเลือกใช้กลยุทธ์การบริหารหลักทรัพย์แบบใดนั้น
จ าเป็นต้องมีการเลือกระหว่างต้นทุนการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ที่สูงขึ้นหรือต่ าลง เนื่องจากการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
เชิงรุกนั้นผู้บริหารกลุ่มหลักทรัพย์มุ่งเน้นที่การเอาชนะตลาด จึงต้องมีการเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน และมีการซื้อขาย
หลักทรัพย์อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้มีต้นทุนที่เกิดจากการค้นหาหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์สูงกว่ากลยุทธ์
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์เชิงรับ แต่ ในทางกลับกัน การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์เชิงรุกมักมีโอกาสสร้างอัตรา
ผลตอบแทนได้มากกว่าการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์เชิงรับ 
 
3. การเลอืกประเภทสินทรัพย์ทีจ่ะลงทุนและเร่ิมด าเนินการลงทุน 
 ในปัจจุบันมีเทคนิคหลากหลายในการสรรหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ราคา และผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความต้องการในการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ด้านพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือการใช้อายุเฉลี่ยของตราสาร 
(Duration) มาช่วยในการเลือกตราสารที่สอดคล้องกับภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นต้น 
 
4. การประเมนิผลการลงทุนและปรับปรุงพอร์ตการลงทุน 
 การด าเนินการในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารการลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งการด าเนินการแบ่งออกเป็น 
 4.1 กำรประเมินและวัดผลกำรลงทุน ท าได้โดยน าผลตอบแทนที่ได้รับจากลงทุนมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 
(Benchmark) ที่ก าหนดไว้ดังตารางที่ 1.1  
 

ตารางที ่1.1 การประเมนิและวดัผลการลงทุนประเภทสินทรัพย์เปรียบเทยีบกบัมาตรฐาน (Benchmark) 
 

ประเภทสินทรัพย์ เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) 
เงินฝาก* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือนเฉลี่ย ของ BBL, KBANK, KTB และ SCB 
ตราสารหนี้** อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 1, 5, 10 และ 20 ปี 
ตราสารทุน*** อัตราผลตอบแทนของ SET Index หรือ SET50 Index 

ที่มา:    * ธนาคารแห่งประเทศไทย (สืบค้น ณ วันที่ 17 มกราคม 2558) 
       ** สมาคมตราสารหนี้ไทย (สืบค้น ณ วันที่ 17 มกราคม 2558) 
      *** ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สืบค้น ณ วันที่ 17 มกราคม 2558) 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-27 
 

 
 

 4.2 กำรปรับปรุงพอร์ตกำรลงทุน หมายถึงการปรับเพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท
เพียงเล็กน้อย มิใช่การเปลี่ยนโครงสร้างของพอร์ตการลงทุนให้แตกต่างไปจากนโยบายและวัตถุประสงค์ในการลงทุน
ของบริษัท ซึ่งจะกระท าเมื่อ 
   1) สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
  2) ความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป 
  3) เป้าหมายในการลงทุนของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป 
  4) บริษัทมีความจ าเป็นที่ต้องใช้เงินที่จัดสรรไว้ส าหรับการลงทุนไปด าเนินธุรกรรมอ่ืน 
 โดยสรุปแล้ว การบริหารการลงทุนคือการแลกเปลี่ยนระหว่างผลตอบแทนที่มากที่สุดกับความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได้ ภายใต้ข้อจ ากัดและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การบริหารการลงทุนจึงเป็นกระบวนการที่
ด าเนินไปอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นวงจร อีกทั้งเป็นการอาศัยเทคนิคและความรู้ด้านการเงินและการลงทุน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

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

 

การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-27 
 

 
 

 4.2 กำรปรับปรุงพอร์ตกำรลงทุน หมายถึงการปรับเพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท
เพียงเล็กน้อย มิใช่การเปลี่ยนโครงสร้างของพอร์ตการลงทุนให้แตกต่างไปจากนโยบายและวัตถุประสงค์ในการลงทุน
ของบริษัท ซึ่งจะกระท าเมื่อ 
   1) สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
  2) ความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป 
  3) เป้าหมายในการลงทุนของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป 
  4) บริษัทมีความจ าเป็นที่ต้องใช้เงินที่จัดสรรไว้ส าหรับการลงทุนไปด าเนินธุรกรรมอ่ืน 
 โดยสรุปแล้ว การบริหารการลงทุนคือการแลกเปลี่ยนระหว่างผลตอบแทนที่มากที่สุดกับความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได้ ภายใต้ข้อจ ากัดและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การบริหารการลงทุนจึงเป็นกระบวนการที่
ด าเนินไปอย่างเป็นข้ันตอนและเป็นวงจร อีกทั้งเป็นการอาศัยเทคนิคและความรู้ด้านการเงินและการลงทุน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-28  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

เร่ืองที ่1.4  
วตัถุประสงค์ในการก ากบัดูแลการลงทุนของบริษทัประกนัชีวติ 
 
 
 การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต เป็นธุรกรรมหนึ่งที่ส าคัญยิ่งและมีบทบาทอย่างมากต่อผล
การด าเนินงานและความมั่นคงของบริษัท เพราะเงินที่บริษัทน ามาลงทุนนั้นส่วนหนึ่งเป็นเงินของประชาชนผู้เอา
ประกันชีวิต มิใช่เงินของผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด และบริษัทมีภาระผูกพันในระยะยาวตามสัญญาในกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่มีอายุ 10 ถึง 20 ปี ที่จะต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต 
และยังต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตเมื่อมีการเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบก าหนด หรือเมื่อครบก าหนดสัญญาอีก
ด้วย ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีการบริหารการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเหมาะสม ให้ได้ผลตอบแทนในอัตราที่
สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในเบี้ยประกันภัย และให้มีเงินเพียงพอส าหรับภาระผูกพันที่มีอยู่ แต่ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนก็ยังส าคัญน้อยกว่าการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูง เพราะการลงทุนในสินทรัพย์ที่มี
ผลตอบแทนสูงมักจะมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วย บริษัทจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุน ขณะเดียวกันก็ต้อง
กระจายการลงทุนในประเภทต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการลงทุน 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะหน่วยงานก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันชีวิต จึงต้องมีการก ากับการลงทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนการด าเนินธุรกิจ 
และไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทและผู้เอาประกันภัย โดยการออกกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนซึ่ง
จะมีการก าหนด ขอบเขต ประเภท สัดส่วน และเงื่อนไขการลงทุนแต่ละประเภทที่บริษัทสามารถจะกระท าได้ รวมทั้ง
ข้อก าหนด นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการลงทุนของบริษัทได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสมกับภาระผูกพันที่บริษัทมีอยู่ และในขณะเดียวกันก็
ให้การลงทุนของบริษัทสอดคล้องกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดเงินตลาดทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้บริษัทประกันชีวิตมีช่องทางและทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
และมีบทบาทในตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศในฐานะนักลงทุนสถาบันที่มีความส าคัญเพิ่มมากข้ึน 
 วัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต มีดังนี้ 
 1. ก ำกับดูแลให้แผนกำรลงทุนของบริษัทมีควำมเหมำะสม ได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่พอเพียง 
สอดคล้องกบัภำระผกูพนัของบริษทัที่มีต่อประชำชนผู้ เอำประกนัชีวิต ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า เงินที่บริษัทประกันชีวิต
น ามาลงทุนนั้นมิใช่เงินของผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด ส่วนหนึ่งเป็นเงินของประชาชนผู้เอาประกันชีวิตที่น ามาจ่ายให้
บริษัทในรูปของเบี้ยประกันชีวิต และบริษัทได้จัดสรรเป็นเงินส ารองประกันชีวิตแล้วจึงน ามาลงทุน ซึ่งเงินส่วนนี้บริษัท
มีภาระผูกพันที่ต้องชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต ดังนั้น การก ากับการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตจึงต้องยึดหลักที่
ส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 หลักความมั่นคง (Security of Investment) ธุรกิจประกันชีวิตแตกต่างจากธุรกิจอ่ืน เนื่องจากธุรกิจ
อ่ืนด าเนินการเพื่อเป้าหมายในการแสวงหาผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจนั้นให้ได้มากที่สุด แต่ธุรกิจ
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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ประกันชีวิตเป็นการบริหารเงิน ซึ่งก็คือเบี้ยประกันชีวิตซึ่งเป็นของประชาชนผู้เอาประกันชีวิตมิใช่เงินของบริษัท ดังนั้น
บริษัทจึงต้องบริหารเงินส่วนนี้ให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความเสี่ยงน้อยที่สุด และได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดเพื่อให้
คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายของบริษัท และช่วยลดความรับผิดชอบของบริษัทในการจ่ายเงินคืนให้ผู้เอาประกันชีวิตเมื่อมีการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การบริหารการลงทุนที่ผิดพลาดอาจส่งผลร้ายต่อบริษัท และหากบริษัทต้องสูญเงินลงทุน
เป็นจ านวนมากจนส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท อาจท าให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีอยู่
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
  1.2 หลักการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง (Liquidity of Investment) บริษัทประกันชีวิตไม่มี
ความจ าเป็นมากนักในการที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย เนื่องจากเบี้ยประกันชีวิตและผลประโยชน์
ตอบแทนที่บริษัทได้รับเป็นเงินสดในวันหนึ่ง ๆ มีมากกว่าจ านวนเงินสดที่จะต้องจ่ายออกไปในแต่ละวัน และเงินที่จะ
จ่ายออกไปบริษัทอาจมีการค านวณไว้ล่วงหน้าได้อย่างใกล้เคียงความจริง แต่บริษัทก็ยังต้องค านึงถึงหลักการลงทุนนี้
บ้าง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่บริษัทจ าเป็นต้องใช้เงินสดเพื่อชดใช้ค่าสินไหมในเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 
  1.3 หลกัผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Yield) การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
เป็นหัวใจหลักของการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต ซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีลักษณะดังกล่าวจะมีความ
เสี่ยงต่ าและให้ผลตอบแทนน้อย แต่บริษัทก็ควรลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงด้วยเช่นกัน ความขัดแย้งนี้เป็น
ความท้าทายของบริษัทประกันชีวิตในการบริหารการลงทุนของบริษัทให้ได้รับผลตอบแทนสูงที่สุด ภายใต้ความเสี่ยงที่
เหมาะสมและยอมรับได้ ดังนั้น ในการลงทุน บริษัทจึงต้องพิจารณาว่าผลตอบแทนที่บริษัทได้รับต้องไม่ต่ าเกินสมควร 
เพราะผลตอบแทนจากการลงทุนคือรายได้ที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งไม่เหมือนเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทต้องจัดสรรส่วน
หนึ่งไว้เป็นเงินส ารองประกันชีวิต ต้องรอให้ผลการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดก่อน เงินส ารองนั้นจึงจะตก
เป็นรายได้ของบริษัท และอีกประการหนึ่ง บริษัทต้องค านึงว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ใน
การค านวณเบี้ยประกันชีวิต ดังนั้น บริษัทควรจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลประโยชน์สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่
ก าหนดในเบี้ยประกันชีวิต 
  1.4 หลกัการกระจายการลงทุน (Distribution of Investment) กระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ประเภท
ต่าง ๆ ไม่ทุ่มลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง จะช่วยให้ความเสี่ยงจากการลงทุนลด
น้อยลง เพราะในตัวหลักทรัพย์หรือในตัวธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงอยู่ในตัวของมันเอง ความเสี่ยงสูงย่อมมีผลตอบแทนที่
สูง ถ้าความเสี่ยงต่ าย่อมมีผลตอบแทนที่ต่ า การกระจายการลงทุนออกไปจะช่วยเฉลี่ยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
จากการลงทุน 
  1.5 หลกัการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ในการลงทุน บริษัทจะประสบกับความเสี่ยงต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านความสามารถในการช าระหนี้ของคู่สัญญา (Credit 
Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงควรมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดย
การระบุที่มาของความเสี่ยงต่าง ๆ ประเมินระดับของความเสี่ยง ความรุนแรงที่เกิดขึ้น และพิจารณาหาทางจ ากัดหรือ
ลดความเส่ียงเหล่านั้น ซึ่งอาจท าได้ด้วยการก าหนดปริมาณการลงทุน จ าแนกตามประเภทของตราสารและผู้ออก    
ตราสาร การละเว้นการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป และมีการป้องกันความเสี่ยงด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การใช้ตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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ประกันชีวิตเป็นการบริหารเงิน ซึ่งก็คือเบี้ยประกันชีวิตซึ่งเป็นของประชาชนผู้เอาประกันชีวิตมิใช่เงินของบริษัท ดังนั้น
บริษัทจึงต้องบริหารเงินส่วนนี้ให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความเสี่ยงน้อยที่สุด และได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดเพื่อให้
คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายของบริษัท และช่วยลดความรับผิดชอบของบริษัทในการจ่ายเงินคืนให้ผู้เอาประกันชีวิตเมื่อมีการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การบริหารการลงทุนที่ผิดพลาดอาจส่งผลร้ายต่อบริษัท และหากบริษัทต้องสูญเงินลงทุน
เป็นจ านวนมากจนส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท อาจท าให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีอยู่
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
  1.2 หลักการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง (Liquidity of Investment) บริษัทประกันชีวิตไม่มี
ความจ าเป็นมากนักในการที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย เนื่องจากเบี้ยประกันชีวิตและผลประโยชน์
ตอบแทนที่บริษัทได้รับเป็นเงินสดในวันหนึ่ง ๆ มีมากกว่าจ านวนเงินสดที่จะต้องจ่ายออกไปในแต่ละวัน และเงินที่จะ
จ่ายออกไปบริษัทอาจมีการค านวณไว้ล่วงหน้าได้อย่างใกล้เคียงความจริง แต่บริษัทก็ยังต้องค านึงถึงหลักการลงทุนนี้
บ้าง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่บริษัทจ าเป็นต้องใช้เงินสดเพื่อชดใช้ค่าสินไหมในเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 
  1.3 หลกัผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Yield) การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
เป็นหัวใจหลักของการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต ซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีลักษณะดังกล่าวจะมีความ
เสี่ยงต่ าและให้ผลตอบแทนน้อย แต่บริษัทก็ควรลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงด้วยเช่นกัน ความขัดแย้งนี้เป็น
ความท้าทายของบริษัทประกันชีวิตในการบริหารการลงทุนของบริษัทให้ได้รับผลตอบแทนสูงที่สุด ภายใต้ความเสี่ยงที่
เหมาะสมและยอมรับได้ ดังนั้น ในการลงทุน บริษัทจึงต้องพิจารณาว่าผลตอบแทนที่บริษัทได้รับต้องไม่ต่ าเกินสมควร 
เพราะผลตอบแทนจากการลงทุนคือรายได้ที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งไม่เหมือนเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทต้องจัดสรรส่วน
หนึ่งไว้เป็นเงินส ารองประกันชีวิต ต้องรอให้ผลการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดก่อน เงินส ารองนั้นจึงจะตก
เป็นรายได้ของบริษัท และอีกประการหนึ่ง บริษัทต้องค านึงว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ใน
การค านวณเบี้ยประกันชีวิต ดังนั้น บริษัทควรจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลประโยชน์สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่
ก าหนดในเบี้ยประกันชีวิต 
  1.4 หลกัการกระจายการลงทุน (Distribution of Investment) กระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ประเภท
ต่าง ๆ ไม่ทุ่มลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง จะช่วยให้ความเสี่ยงจากการลงทุนลด
น้อยลง เพราะในตัวหลักทรัพย์หรือในตัวธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงอยู่ในตัวของมันเอง ความเสี่ยงสูงย่อมมีผลตอบแทนที่
สูง ถ้าความเสี่ยงต่ าย่อมมีผลตอบแทนที่ต่ า การกระจายการลงทุนออกไปจะช่วยเฉลี่ยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
จากการลงทุน 
  1.5 หลกัการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ในการลงทุน บริษัทจะประสบกับความเสี่ยงต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านความสามารถในการช าระหนี้ของคู่สัญญา (Credit 
Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงควรมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดย
การระบุที่มาของความเสี่ยงต่าง ๆ ประเมินระดับของความเสี่ยง ความรุนแรงที่เกิดขึ้น และพิจารณาหาทางจ ากัดหรือ
ลดความเสี่ยงเหล่านั้น ซึ่งอาจท าได้ด้วยการก าหนดปริมาณการลงทุน จ าแนกตามประเภทของตราสารและผู้ออก    
ตราสาร การละเว้นการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป และมีการป้องกันความเสี่ยงด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การใช้ตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น 
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 2. เพิ่มบทบำทของบริษัทประกันชีวิตในตลำดเงินและตลำดทุน ในฐำนะผู้ลงทุนสถำบันที่มีส่วนร่วมท ำให้
ตลำดเงินและตลำดทุนพฒันำและเติบโต  บริษัทประกันชีวิตเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับธนาคาร
พาณิชย์ จึงถือเป็นนักลงทุนสถาบันที่มีความส าคัญต่อตลาดเงินตลาดทุนในประเทศ โดยเฉพาะในตลาดตราสารหนี้    
ที่ผ่านมาบริษัทประกันชีวิตมักจะเน้นการลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ แต่ในปัจจุบันบริษัทเริ่มมีการลงทุนในช่องทาง
ใหม่ ๆ หลากหลายมากข้ึน ดังนั้น ส านักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลจึงต้องปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง
ให้มีความยืดหยุ่น ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่  ๆ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อ
การลงทุนของบริษัท ในขณะเดียวกันยังคงก ากับดูแลให้แบบแผนการลงทุนของบริษัทมีความเหมาะสม ได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพียงพอ สอดคล้องกับภาระผูกพันของบริษัทที่มีต่อประชาชนผู้เอาประกันชีวิต 
 3. ส่งเสริมให้บริษัทประกันชีวิตมีส่วนร่วมในกำรตอบสนองนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ส่งเสริมให้บริษัทประกันชีวิตเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาของรัฐ เช่น การออกหุ้นกู้ตามโครงการแปลง
หลักทรัพย์ (Securitization) หรือการออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนไปใช้ในโครงการสร้างสาธารณูปโภคของภาครัฐ ด้วย
การปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องให้บริษัทสามารถเข้าไปลงทุนได้ เป็นต้น 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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วตัถุประสงค์ 
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ภาคผนวก 
 

 

ตารางแสดงสัดส่วนและหลกัเกณฑ์การลงทุนของบริษทัประกนัชีวติ 
 

ตารางที ่1.1 มูลค่าของตราสารแต่ละประเภทของผู้ออก/คู่สัญญาทุกรายรวมกนั 
 

(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) 
ประเภทตราสาร Product Limit 

1. เงินฝากสถาบันการเงิน ไม่จ ากดั 
2. ตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่จ ากดั 
3. ตราสารหนี้ภาคเอกชน 60% 
4. ตราสารทุน (ในและต่างประเทศ) 30% 
5. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 20% 
6. การให้กู้ยืม 20% 
7. การลงทุนต่างประเทศ 15% 
8. การรับอาวัลตั๋วเงิน และการออกหนังสือค้ าประกัน 5% 
9. ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ์+Structure notes+ตราสารทุน non-listed+กองทุนรวม

สินค้าโภคภัณฑ์ (ในและต่างประเทศ) 
5% 

 
ตารางที ่1.2 มูลค่าของตราสารแต่ละประเภทของผู้ออก/คู่สัญญาแต่ละราย (Issuer Limit Sub-limit) ภายใต้ Product limit 

(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) 
ประเภทตราสาร Product Limit Issuer Limit 

1. เงินฝากสถาบันการเงิน ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 
2. ตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 
3. ตราสารหนี้ภาคเอกชน 60% 15% 
4. ตราสารทุน (ในและต่างประเทศ) 30% 15% 
5. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 20% 10% 

(ต่อกองทุนรวม) 
6. การให้กู้ยืม 20% 5% 
7. การลงทุนต่างประเทศ 15% 5% 
8. การรับอาวัลตั๋วเงิน และการออกหนังสือค้ าประกัน 5% 5% 
9. ตราสารหนี้ด้อยสิทธ์ิ+Structure notes+ตราสารทุน non-listed+ 
   กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ (ในและต่างประเทศ) 

5% 5% 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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ตารางที ่1.3 Counterparty Limit  

(นับ Exposure ทีม่ต่ีอ Counterparty ใด ๆ (บนทุกตราสารและประเภทธุรกรรม)  
Exposure        Value of investment issued + deposits + all debts + all rights)  

(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) 
ประเภทคู่สัญญา/ผู้ออกตราสาร Counterparty Limit 

1.  รัฐบาลไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน) 

ไม่จ ากดั 

2.  สถาบันการเงิน 30% 
3.  บริษัทจ ากัด  (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  หรือ investment grade หรือ 

รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เป็นต้น) 
15% 

4.  องค์กรระหว่างประเทศ 15% 
4. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 15% 
6.  คู่สัญญาอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก 1 ถึง 4) 5% 

 
ตารางที ่1.4 เงนิฝาก และตราสารหนี ้

 
 

Product 
(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) Counterparty Limit 

(ต่อราย 
รวมทุกธุรกรรม) 

 
เงือ่นไขอืน่ Product 

Limit 
Issuer 
Limit 

1. เงนิฝาก ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ภาครัฐไทย ไมจ่ ากัด 
สถาบันการเงิน 30% 
รัฐวิสาหกิจ กม. จัดตั้ง 15% 
บจ. investment grade  
15% คู่สัญญาอื่น 5% 

Investment Grade ยกเว้น
ธนาคารที่กฎหมายจัดตั้ง 

2. ตราสารหนี ้    
  - ภาครัฐไทย ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 
  - รัฐวิสาหกจิ 
(กระทรวงการคลัง     
ไม่ค้ าประกัน) 

 
60% 

 
15% 

Investment Grade ยกเว้น
รัฐวิสาหกิจที่กฎหมายจัดตั้ง 

  - บริษัทจ ากัด 
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-33 
 

 
 

 
 

   
ตารางที ่1.3 Counterparty Limit  

(นับ Exposure ทีม่ต่ีอ Counterparty ใด ๆ (บนทุกตราสารและประเภทธุรกรรม)  
Exposure        Value of investment issued + deposits + all debts + all rights)  

(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) 
ประเภทคู่สัญญา/ผู้ออกตราสาร Counterparty Limit 

1.  รัฐบาลไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน) 

ไม่จ ากดั 

2.  สถาบันการเงิน 30% 
3.  บริษัทจ ากัด  (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  หรือ investment grade หรือ 

รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เป็นต้น) 
15% 

4.  องค์กรระหว่างประเทศ 15% 
4. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 15% 
6.  คู่สัญญาอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก 1 ถึง 4) 5% 

 
ตารางที ่1.4 เงนิฝาก และตราสารหนี ้

 
 

Product 
(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) Counterparty Limit 

(ต่อราย 
รวมทุกธุรกรรม) 

 
เงือ่นไขอืน่ Product 

Limit 
Issuer 
Limit 

1. เงนิฝาก ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ภาครัฐไทย ไมจ่ ากัด 
สถาบันการเงิน 30% 
รัฐวิสาหกิจ กม. จัดตั้ง 15% 
บจ. investment grade  
15% คู่สัญญาอื่น 5% 

Investment Grade ยกเว้น
ธนาคารที่กฎหมายจัดตั้ง 

2. ตราสารหนี ้    
  - ภาครัฐไทย ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 
  - รัฐวิสาหกจิ 
(กระทรวงการคลัง     
ไม่ค้ าประกัน) 

 
60% 

 
15% 

Investment Grade ยกเว้น
รัฐวิสาหกิจที่กฎหมายจัดตั้ง 

  - บริษัทจ ากัด 
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ตารางที ่1.5 ตราสารทุน และกองทุนรวม 

 
 
 

Product 

(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) Counterparty Limit 
(ต่อราย 

รวมทุกธุรกรรม) 

 
 

เงือ่นไขอืน่ 
Product 

Limit 
Issuer 
Limit 

3.  ตราสารทุน 
    (ไทย และต่างประเทศ) 

 
30% 

 
15% 

ภาครัฐไทย ไมจ่ ากัด 
สถาบันการเงิน 30% 
รัฐวิสาหกิจ กม. จัดตั้ง 15%  
บจ. investment grad 
15%  
คู่สัญญาอื่น 5% 

ไม่เกิน 10% ของจ านวนตรา
สารทุนที่อกจ าหน่ายทั้งหมด
ของบริษัทน้ัน 

4.  กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ REITs 
และกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน 

 
 

20% 

 
10% 
(ต่อ

กองทุน) 

1)  ทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 
1,500 ล้านบาท 

2)  จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย ์

หมายเหตุ:  กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่บริษัทสามารถลงทุนได้โดยตรง เช่น กองทุนรวมตราสารทุน การค านวณสัดส่วน
การลงทุน ใช้วิธี Look through และนับรวมกับการลงทุนในตราสารประเภทเดียวกันที่บริษัทลงทุนโดยตรง 

 
ตารางที ่1.6 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 
 

Product 
(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) Counterparty Limit  

(ต่อราย 
รวมทุกธุรกรรม) 

 
เงือ่นไขอืน่ Product 

Limit 
Issuer 
Limit 

5. สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
   - Forward 
   - Future 
   - Swap 
   - Option 

ไม่เกินมูลค่า
ความเสี่ยง 

- สถาบันการเงิน 30% 1)  เพื่อ Hedging เท่านั้น 
2)  กรณไีม่ใช่ Plain Vanilla 

Derivatives ขอความ
เห็นชอบ 

3)  Exchange หรือ OTC กับ 
ธพ. Investment Grade 

4)  ส่งมอบเป็นเงินสดหรือ
สินค้าท่ีบริษัทสามารถ
ลงทุนได ้

5)  ใช้สัญญา ISDA หรือ
รูปแบบสญัญาอื่นที่ใช้
มาตรฐานในธุรกจิ 

6)  ห้ามเป็น Option Writer 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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ตารางที่ 1.7 Policy Loan และการให้กู้ยืมแก่พนักงาน 

 
 

Product 
(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) Counterparty Limit 

(ต่อราย 
รวมทุกธุรกรรม) 

 
เงือ่นไขอืน่ Product 

Limit 
Issuer 
Limit 

6. Policy Loan - ไม่เกิน
จ านวนมูลค่า
เวนคืนเงินสด 

- ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
ประกันชีวิต 

7. การให้กู้ยมืแก่พนักงาน 5% ไม่เกิน 
1 ล้านบาท 

- 1) มีบุคคลค้ าประกัน 
2)  เป็นไปตามนโยบาย

การให้กู้ยืมหรือ
ระเบียบของบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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ตารางที่ 1.7 Policy Loan และการให้กู้ยืมแก่พนักงาน 

 
 

Product 
(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) Counterparty Limit 

(ต่อราย 
รวมทุกธุรกรรม) 

 
เงือ่นไขอืน่ Product 

Limit 
Issuer 
Limit 

6. Policy Loan - ไม่เกิน
จ านวนมูลค่า
เวนคืนเงินสด 

- ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
ประกันชีวิต 

7. การให้กู้ยมืแก่พนักงาน 5% ไม่เกิน 
1 ล้านบาท 

- 1) มีบุคคลค้ าประกัน 
2)  เป็นไปตามนโยบาย

การให้กู้ยืมหรือ
ระเบียบของบริษัท 
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ตารางที ่1.8 การให้กู้ยมื 
 

 
Product 

(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) Counterparty Limit 
(ต่อราย 

รวมทุกธุรกรรม) 

 
เงือ่นไขอืน่ Product 

Limit 
Issuer 
Limit 

8. การให้กู้ยมื    บริษัทต้องก าหนดนโยบาย
การให้กู้ยืม/เช่าซื้อรถ/รับ
อาวัลตั๋วเงิน/ออกหนังสือค้ า
ประกัน 

  8.1 การให้กู้ยืมโดยมี
หลักทรัพย์จ านอง
หรือจ าน าเป็น
ประกัน 

 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
 
 
 

5% 

 
 
 
 
 
 
 
สถาบันการเงิน 30% 
บจ.Investment 
Grade 15%  
บจ. Listed 15% 
องค์กรระหว่าง
ประเทศ 15% 
คู่สัญญาอื่น 5% 

1) Collateral ตามที่ก าหนด 
2) บุคคลธรรมดา LTV ไม่

เกิน 90% นิติบุคคล LTV 
ไม่เกิน 70% 

  8.2 การให้กู้ยืมโดยมี 
สง./ธพ.ตปท./
องค์กรระหว่าง
ประเทศค้ าประกัน 

1) Investment Grade 
ยกเว้น องค์กรระหว่าง
ประเทศ 

2) นับรวมภาระค้ าประกันใน 
Counterparty Limit 
ของผู้ค้ าประกัน 

  8.3 การให้เช่าซื้อรถ 1) LTV ไม่เกิน 90% 
2) จัดให้มีประกันภยั และ

บริษัทเป็นผูร้ับ
ผลประโยชน์ 

  8.4 การรับอาวัลตั๋วเงิน 
และออกหนังสือค้ า
ประกัน 

5% 1) Collateral ตามที่ก าหนด 
2) LTV ไม่เกิน 70% 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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ตารางที ่1.9 การลงทุนต่างประเทศ 
 

 
Product 

(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) Counterparty Limit  
(ต่อราย 

รวมทุกธุรกรรม) 

 
เงือ่นไขอืน่ Product 

Limit 
Issuer 
Limit 

9. ลงทุนต่างประเทศ    - 
  9.1 เงนิฝากธนาคาร

ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

15% 
(เฉพาะ 9.4 
ไม่เกิน 5%) 

5%  
 
 

องค์กรระหว่างประเทศ 
15% 

คู่สัญญาอื่น 5% 

1) Investment Grade 
2) เพื่อรอการลงทุนหรือ

ช าระค่าใช้จ่าย 
  9.2 ตราสารหนี้

ต่างประเทศ 
5% 1) ไมด่้อยสิทธ์ิ/ไม่ใช่ SN 

2) Investment Grade  
3) ข้อมูลแพร่หลาย 

  9.3 ตราสารทุน
ต่างประเทศ 
(listed) 

5% 1) Listed ใน Exchange 
เป็นสมาชิก 
IOSCO/WFE 

2) ข้อมูลแพร่หลาย 
  9.4 กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ 
REITs และกองทุน
รวมสินค้าโภคภัณฑ ์

5% 
(ต่อกองทุน) 

1) ภายใต้ก ากับหน่วยงาน
สมาชิก IOSCO/WFE 

2) Retail Fund/ข้อมูล
แพร่หลาย 

3) ทุนจดทะเบียนไมต่่ า
กว่า 1,500 ล้านบาท 

4) จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย ์
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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ตารางที ่1.9 การลงทุนต่างประเทศ 
 

 
Product 

(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) Counterparty Limit  
(ต่อราย 

รวมทุกธุรกรรม) 

 
เงือ่นไขอืน่ Product 

Limit 
Issuer 
Limit 

9. ลงทุนต่างประเทศ    - 
  9.1 เงนิฝากธนาคาร

ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

15% 
(เฉพาะ 9.4 
ไม่เกิน 5%) 

5%  
 
 

องค์กรระหว่างประเทศ 
15% 

คู่สัญญาอื่น 5% 

1) Investment Grade 
2) เพื่อรอการลงทุนหรือ

ช าระค่าใช้จ่าย 
  9.2 ตราสารหนี้

ต่างประเทศ 
5% 1) ไมด่้อยสิทธ์ิ/ไม่ใช่ SN 

2) Investment Grade  
3) ข้อมูลแพร่หลาย 

  9.3 ตราสารทุน
ต่างประเทศ 
(listed) 

5% 1) Listed ใน Exchange 
เป็นสมาชิก 
IOSCO/WFE 

2) ข้อมูลแพร่หลาย 
  9.4 กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ 
REITs และกองทุน
รวมสินค้าโภคภัณฑ ์

5% 
(ต่อกองทุน) 

1) ภายใต้ก ากับหน่วยงาน
สมาชิก IOSCO/WFE 

2) Retail Fund/ข้อมูล
แพร่หลาย 

3) ทุนจดทะเบียนไมต่่ า
กว่า 1,500 ล้านบาท 

4) จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย ์
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ตารางที ่1.10 สินทรัพย์ลงทุนอืน่ 
 

 
Product 

(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) Counterparty Limit 
(ต่อราย 

รวมทุกธุรกรรม) 

 
เงือ่นไขอืน่ Product 

Limit 
Issuer 
Limit 

10. สินทรัพย์ลงทุนอืน่     
  10.1 ตราสารหนี้ด้อย

สิทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 

5%  
 
 
 
 
 
สถาบันการเงิน 30% 
รัฐวิสาหกิจ กม. จัดตั้ง 
15% 
บจ.investment grade 
15%  
คู่สัญญาอื่น 5% 

Investment Grade 

  10.2 Structure Note 5% 1) ขอความเห็นชอบ 
2) ธพ. Investment 

Grade  
  10.3 ตราสารทุน (non-

listed) 
5% 1) ขอความเห็นชอบ 

2) Non-listed 
ต่างประเทศลงทุนได้
เฉพาะธุรกิจประกันภยั
และที่เกี่ยวเนื่อง 

3) ไม่เกิน 10% ของ
จ านวนตราสารทุนที่
ออกจ าหน่าย 

  10.4  กองทุนรวมที่
ลงทุนในสินทรัพย์
ที่บริษัทลงทุน
โดยตรง ไมไ่ด้ เช่น 
กองทุนรวมสินค้า
โภคภณัฑ ์

5% 
(ต่อกองทุน) 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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