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คู่มือปฏิบัติงานสำาห
รับนายห

น้าประกันชีวิต
  หลักสูตรขอต่อใบอนุญ

าตนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2  โดย สำานักงานคณ
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สารเลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

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

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

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

 

                                                                  (ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ) 
                                                                          เลขาธิการ 
                                             คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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สารเลขาธกิารคณะกรรมการก�ากบั

และส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภัย

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

คู่มอืปฏิบตัิงาน 

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

ค าน า 
 

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

ในการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มผลิตซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพจ านวน 9 ท่าน รวมถึง   
ผู้ร่วมผลิตภายนอกอีก 9 ท่าน มาเป็นผู้เขียนเนื้อหาตามความรู้ความช านาญในแต่ละด้าน จากนั้นได้ มีการส่งงานให้
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คู ่มือปฏิบัติงานส�าหรับนายหน้าประกันชีวิต

นายหน้าประกันชีวิต

และนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2556
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นายหน้าประกนัภัย (ค าส่ังส านักงาน คปภ. ที่ (92/2555) 

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

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

 นายชัชวาลย์  วยัมหสวุรรณ   คณะท างานและเลขานุการ 
  (ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์ช่องทางการจ าหนา่ย)   
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  (ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานชอ่งทางการจ าหน่าย)  
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 นางสาวกาญจนา แสมขาว      ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายก ากับผลิตภัณฑป์ระกันชีวิต 1 
 นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายระงับขอ้พิพาทและอนุญาโตตุลาการ                                                                      
 นางนภาพร แดดภู ่ ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพฒันากฎหมาย 1 
 นางพรเพ็ญ รัศมีโกเมน ผู้อ านวยการฝ่ายก ากบัทะเบยีนธุรกิจและสาขา 
 นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์ ผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์ 3 
 นางสาวราตรี เนตรพระฤทธิ์     ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพฒันาการคุ้มครองสิทธิ 
 นางสาวพทุธภรณ์ วงค์รอด ผู้อ านวยการฝ่ายประกันภัยต่อ 
 ดร.ชญานนิ เกิดผลงาม ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาระบบประเมินความเสี่ยง 
 นางสาววชิสุดา กาญจนบุตร ผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายความเสี่ยงบริษัท 
 นายไมตรี ชนดูหอม ผู้อ านวยการส านักก ากับการลงทุนบริษัทประกันชีวิต 

 นางสาวกฤษณา ศักดิวรพงศ์ ผู้อ านวยการส่วนกฎหมายดา้นพฤติกรรมทางการตลาด 1 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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บทที ่1 สถานการณ์ธุรกจิประกนัชีวติในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต    นช.2 
                     (2 ช่ัวโมง)  
 
เร่ืองที ่  
 1.1  สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบัน 
 1.2  แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันชีวิต  
 1.3  การเปิดเสรีด้านประกันภัย 
 1.4  สิ่งท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกันชีวิต  
  
แนวคดิ 

1. การประกันภัยเกิดขึ้นในประเทศไทยในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การเติบโต
ของเศรษฐกิจในประเทศมีผลต่ออัตราส่วนการท าประกันชีวิต เพราะเมื่อประชาชนมีรายได้มากขึ้นจะท า
ให้เกิดความความสนใจในการท าประกันชีวิต ประเทศไทยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการท าประกันชีวิตมากขึ้น เพราะเมื่อประชาชนให้ความสนใจต่อการด ารงชีพ ดูแลรักษาสุขภาพให้
แข็งแรง คนจึงมีอายุยืนยาวขึ้น การประกันชีวิตจึงเป็นการออมเงินไว้ใช้ยามชราภาพท าให้สถิติการท า
ประกันภัยมีอัตราส่วนที่สูงขึ้น  

2. แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันชีวิตยังมีความสดใสแก่นักลงทุนต่างชาติที่ให้ความสนใจเข้ามาลงทุน  
แต่กฎหมายยังไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งบริษัทประกันชีวิตรายใหม่ ส าหรับแนวโน้มที่ส าคัญของธุรกิจ
ประกันชีวิต ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่  ๆ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การพัฒนาและ
เพิ่มช่องทางการจ าหน่าย การสนับสนุนจากภาครัฐ และอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง   

3. การเปิดเสรีด้านการประกันภัยของประเทศไทยด าเนินการภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกและกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ข้อเสนอผูกพันด้านประกันภัยสาขาต่าง  ๆ ของประเทศไทยได้ยึดหลักการ
สามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบและการปฏิบัติที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุดเพื่อ
ไม่ให้ผูกมัดประเทศเกินขอบเขตอันอาจท าให้กระทบกระเทือนต่อธุรกิจประกันภัยในประเทศ  

4.  การด าเนินกิจการธุรกิจประกันชีวิตต้องพบกับสิ่งท้าทายต่าง  ๆ ที่ส าคัญได้แก่ การที่ประชากรมีอายุยืน
ยาว การขยายอายุการท างาน ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต ทัศนคติและความเชื่อมั่นต่อบริษัท
ประกันชีวิต ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันชีวิตของประชาชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยี การ
เปิดเสรีด้านการประกันภัย รวมทั้งการลดลงของอัตราดอกเบี้ย  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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วตัถุประสงค์  
เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันได้ 
2. อธิบายแนวโน้มในอนาคตของสถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายการเปิดเสรีด้านการประกันภัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิตได้ 
4. อธิบายสิ่งท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
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กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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วตัถุประสงค์  
เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันได้ 
2. อธิบายแนวโน้มในอนาคตของสถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายการเปิดเสรีด้านการประกันภัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิตได้ 
4. อธิบายสิ่งท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
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1-4 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 

เร่ืองที ่1.1  
สถานการณ์ธุรกจิประกนัชีวติในปัจจุบนั 
   
  
 การศึกษาสถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาโดยย่อของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง รวมทั้งสถิติข้อมูลเศรษฐกิจและข้อมูลธุรกิจประกันภัย ตลอดช่วงเวลา 5 ปี จะท าให้ทราบถึงพัฒนาการของ
ธุรกิจประกันภัยและเป็นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูลต่อไป  
 
1. ความเป็นมาของการประกนัชีวติในประเทศไทย  
  จากอดีตถึงปัจจุบัน ธุรกิจประกันภัยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการประกันภัยขึ้นในประเทศไทยใน
รัชสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา กิจการประกันภัยเจริญมากขึ้นโดยล าดับจนภาครัฐต้องเข้ามาดูแลโดยตรง  และในช่วง
ทศวรรษ 2470 ธุรกิจประกันภัยส่วนใหญ่ด าเนินการโดยชาวต่างชาติก่อนหยุดชะงักไปช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้น
มามีผู้ประกอบการชาวไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ และเพิ่มมากข้ึนในทศวรรษ 2490 เป็นต้นมา ส่วนทาง
ภาครัฐได้มีการปรับปรุงหน่วยงานและกฎหมายเพื่อให้ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป  จึงเป็นที่น่าศึกษาอย่างยิ่งใน
วิวัฒนาการของการประกันภัยและหน่วยงานก ากับดูแล ซึ่งแสดงโดยล าดับได้ดังนี้ 

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

พ.ศ. 2471  จัดตั้ง “พระราชบัญญัติควบคุมการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่ง
สาธารณชน”  

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

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

พ.ศ. 2495  ยกฐานะขึน้เป็น “กองประกันภยั” กรมทะเบียนการค้า กระทรวงเศรษฐการ  
พ.ศ. 2511  เปลี่ยน “กองประกันภัย” มาสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงเศรษฐการ  
พ.ศ. 2515  เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักงานประกันภัย” สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์  
พ.ศ. 2522  ยกฐานะส านักงานประกนัภัยเทียบเท่าเปน็กรมหนึ่งในกระทรวงพาณิชย์  
พ.ศ. 2533  เปลี่ยนชื่อกรมจากส านักงานประกันภัยเป็น “กรมการประกันภยั” กระทรวงพาณิชย์  
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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พ.ศ. 2550  เปลี่ยนสถานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้ชื่อ “ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.)” 

  
 จะเห็นได้ว่าภาครัฐให้ความส าคัญกับการด าเนินงานของภาคเอกชนมาตลอด โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัยฉบับที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ.2549 – พ.ศ.2554 และจัดท าฉบับที่ 2 ขึ้นอีก ในปี 2553-2557 ซึ่งแผนดังกล่าวได้
ให้ข้อมูลความส าคัญของการประกันภัยต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ (สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย www.oic.or.th) ยังได้ก าหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม 
ของทุกปี เป็นวันประกันชีวิตแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ส าคัญภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  สมาคมประกัน
ชีวิตไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน และสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
 1.1  สมาคมประกนัชีวิตไทย สมาคมนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยผู้ประกอบธุรกิจการประกันชีวิต 8 
บริษัท ในขณะนั้น ได้แก่ 1) บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด 2) บริษัทไทยประสิทธิประกันภัย จ ากัด 3) บริษัทอาคเนย์
ประกันภัย จ ากัด 4) บริษัทประกันชีวิตศรีอยุธยา 5) บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 6) บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์
ประกันภัย จ ากัด 7) บริษัทสยามบริการประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และ 8) บริษัทกรุงสยาม ประกันชีวิต จ ากัด ได้มี
ความเห็นร่วมกันว่าบริษัทประกันชีวิตควรรวมตัวกันจัดตั้งสถาบันที่เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและ
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
ประกันชีวิตให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนและได้ด าเนินการอย่างเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 60 ปี  
 จากการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทยจึงมีการพัฒนาบทบาทหน้าที่
ให้ทัดเทียมกับการพัฒนารอบด้าน โดยมีพันธกิจปัจจุบัน ดังนี้ 1) เป็นองค์กรหลักของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและ
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 2) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการ
ประสานงานกับภาครัฐและองค์กรเศรษฐกิจหลัก เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของภาคการเงินที่มีบทบาทต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการสู่ความเป็นสากล 4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันชีวิตให้ประชาชน
ทั่วไปได้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น  
  ปัจจุบัน (ปี 2558) สมาคมมีสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตทั้งหมด 23 บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัย
โดยตรง 22 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท การด าเนินงานของสมาคมอยู่ภายใต้การบริหารงานของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารสมาคม ที่มาจากผู้บริหารของบริษัทสมาชิกทั้ ง 2 3 บริษัท และ
คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ รวมคณะแพทย์ที่ปรึกษารวมทั้งสิ้น 16 คณะ ท าให้ธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทสมาชิกมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง จนเป็นที่ประจักษ์ว่า การประกันชีวิตเป็นการสร้างหลักประกันและระดมเงินออม
ระยะยาวที่มั่นคงให้กับประชาชน (ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย) 
 1.2  สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมครั้งแรกเมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ในตอนนั้นยังใช้ชื่อว่า “สมาคมตัวแทนขายประกัน” หรือ Underwriters Association สมาคม

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

การประกันชี วิต

8 บรษัิท ในขณะน้ันได้แก่

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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พ.ศ. 2550  เปลี่ยนสถานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้ชื่อ “ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.)” 

  
 จะเห็นได้ว่าภาครัฐให้ความส าคัญกับการด าเนินงานของภาคเอกชนมาตลอด โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัยฉบับที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ.2549 – พ.ศ.2554 และจัดท าฉบับที่ 2 ขึ้นอีก ในปี 2553-2557 ซึ่งแผนดังกล่าวได้
ให้ข้อมูลความส าคัญของการประกันภัยต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ (สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย www.oic.or.th) ยังได้ก าหนดให้วันท่ี 31 กรกฎาคม 
ของทุกปี เป็นวันประกันชีวิตแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ส าคัญภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  สมาคมประกัน
ชีวิตไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน และสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
 1.1  สมาคมประกนัชีวิตไทย สมาคมนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยผู้ประกอบธุรกิจการประกันชีวิต 8 
บริษัท ในขณะนั้น ได้แก่ 1) บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด 2) บริษัทไทยประสิทธิประกันภัย จ ากัด 3) บริษัทอาคเนย์
ประกันภัย จ ากัด 4) บริษัทประกันชีวิตศรีอยุธยา 5) บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 6) บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์
ประกันภัย จ ากัด 7) บริษัทสยามบริการประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และ 8) บริษัทกรุงสยาม ประกันชีวิต จ ากัด ได้มี
ความเห็นร่วมกันว่าบริษัทประกันชีวิตควรรวมตัวกันจัดตั้งสถาบันที่เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและ
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
ประกันชีวิตให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนและได้ด าเนินการอย่างเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 60 ปี  
 จากการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทยจึงมีการพัฒนาบทบาทหน้าที่
ให้ทัดเทียมกับการพัฒนารอบด้าน โดยมีพันธกิจปัจจุบัน ดังนี้ 1) เป็นองค์กรหลักของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและ
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 2) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการ
ประสานงานกับภาครัฐและองค์กรเศรษฐกิจหลัก เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของภาคการเงินที่มีบทบาทต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการสู่ความเป็นสากล 4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันชีวิตให้ประชาชน
ทั่วไปได้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น  
  ปัจจุบัน (ปี 2558) สมาคมมีสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตทั้งหมด 23 บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัย
โดยตรง 22 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท การด าเนินงานของสมาคมอยู่ภายใต้การบริหารงานของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารสมาคม ที่มาจากผู้บริหารของบริษัทสมาชิกทั้ ง 2 3 บริษัท และ
คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ รวมคณะแพทย์ที่ปรึกษารวมทั้งสิ้น 16 คณะ ท าให้ธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทสมาชิกมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง จนเป็นที่ประจักษ์ว่า การประกันชีวิตเป็นการสร้างหลักประกันและระดมเงินออม
ระยะยาวที่มั่นคงให้กับประชาชน (ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย) 
 1.2  สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมครั้งแรกเมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ในตอนนั้นยังใช้ชื่อว่า “สมาคมตัวแทนขายประกัน” หรือ Underwriters Association สมาคม
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มีพัฒนาการต่อเนื่องมาตลอด มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ตัวแทนประกันชีวิตได้มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสากล ได้รับความร่วมมือจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA หรือ APLIC ในอดีต) ที่ได้
พัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินขึ้นมาใหม่  ชื่อ FChFP( Fellow Chartered Financial Practitioner) ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่สมบูรณ์และเหมาะกับตัวแทนประกันชีวิต สมาคมจึงน าเข้าหลักสูตร FChFP จัดอบรมให้กับผู้สนใจ ซึ่ง
เนื้อหาต าราได้น าเข้าจากประเทศสิงคโปร์ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้สอน 
แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา วิชาละ 30 ชั่วโมง จึงท าให้สมาคมมั่นใจว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บเก่ียวและท าความเข้าใจเนื้อหา
ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้เร่ิมเปิดอบรมครั้งแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีการเปิดสอนในอีกหลายรุ่นถัดมา 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมและองค์กรภายนอกเกิดขึ้นหลายโครงการ ปัจจุบันสมาคมมี
สมาชิกมากถึง 12,000 คน การเป็นสมาชิกสมาคมนั้นมีข้อดีคือ การได้รับทราบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หากได้มี
กิจกรรมร่วมกันจะได้ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพตัวแทนยิ่งขึ้น จากเดิมผู้ที่มีอาชีพนี้มองเป็นเพียงอาชีพ
เสริม มิได้มองเป็นอาชีพหลักเหมือนปัจจุบันที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น ทั้งนี้ การที่ตัวแทนประกัน
ชีวิตต้องอบรมก่อนการต่ออายุใบอนุญาตจึงเป็นความจ าเป็นที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
ได้ (สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้จาก เว็บไซต์สมาคมคือ www.thaifa.org) 
 1.3  สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  9 มกราคม พ.ศ. 2512 โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก ดังนี้  

1) เพื่อคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจและสวัสดิภาพของนายหน้าประกันภัย  และร่วมมือกับหน่วย
ราชการ บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยในอันที่จะช่วยให้กิจการประกันภัยมีคุณค่าต่อสังคมกว้างขวาง
ยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ความรู้และประสบการณ์กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

2) เพือ่ธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและความสามัคคีในระหว่างมวลสมาชิก 
3) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมท้ังการเจรจาท าความตกลงกับ

บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
4) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนายหน้าประกันภัย ส่งเสริมคุณภาพของนายหน้าประกันภัย

ให้เข้ามาตรฐาน แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ การขยายงาน ตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับอาชีพ
นายหน้าประกันภัย รวมทั้งการสร้างงานให้กับสังคม 

5) เพื่อให้ความช่วยเหลือและบริจาคในการกุศลต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันภัย 

6) เพื่อร่วมมือ ติดต่อหรือเป็นสมาชิกกับสมาคมอ่ืนทั่วโลกที่ท างานหรือมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับ
สมาคมนี้  เมื่อปี พ.ศ. 2545 สมาคมสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ Council of International Insurance Brokers 
Associations (CIIBA) ซึ่งเป็นสหพันธ์นานาชาติที่มีสมาชิกเป็นสมาคมนายหน้าประกันภัยของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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                                                                 สถานการณ์ธุรกจิประกันชีวิตในปจัจุบันและแนวโน้มในอนาคต      1-7  

 

7) ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 
  ปัจจุบันสมาชิกของสมาคมในรูปแบบของการเป็นบริษัทนายหน้านิติบุคคลนั้น ให้การเสนอขายผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต ทั้งประกันรายบุคคลและกลุ่ม (รายละเอียดศึกษาได้จากเว็บไซต์ www.ibathai.com) 
 
2. จ านวนบริษทัประกนัภัย รายช่ือบริษทัประกนัชีวติและสัดส่วนเบีย้ประกนัภัย 
 ตามข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีจ านนวนบริษัททั้งสิ้น 85 บริษัท 
โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทย 51 บริษัท บริษัทประกันวินาศภัยสาขาบริษัท
ต่างประเทศ 5 บริษัท บริษัทประกันสุขภาพ 4 บริษัท บริษัทประกันต่อ (วินาศภัย) 1 บริษัท บริษัทประกันชีวิตที่     
จดทะเบียนในประเทศไทย 22 บริษัท บริษัทประกันชีวิตสาขาบริษัทต่างประเทศ 1 บริษัท และบริษัทประกันภัยต่อ 
(ชีวิต) 1 บริษัท ดังจะเห็นได้จากสถิติต่าง  ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบความรู้ในวิชาชีพ ดังนี้  
 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

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

- ประกันชีวิต  1 -   1 
- ประกันวินาศภยั  1 -   1 

รวม                    79 6 85 
    

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และ เป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต1-7



                                                                 สถานการณ์ธุรกจิประกันชีวิตในปจัจุบันและแนวโน้มในอนาคต      1-7  

 

7) ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 
  ปัจจุบันสมาชิกของสมาคมในรูปแบบของการเป็นบริษัทนายหน้านิติบุคคลนั้น ให้การเสนอขายผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต ทั้งประกันรายบุคคลและกลุ่ม (รายละเอียดศึกษาได้จากเว็บไซต์ www.ibathai.com) 
 
2. จ านวนบริษทัประกนัภัย รายช่ือบริษทัประกนัชีวติและสัดส่วนเบีย้ประกนัภัย 
 ตามข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีจ านนวนบริษัททั้งสิ้น 85 บริษัท 
โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทย 51 บริษัท บริษัทประกันวินาศภัยสาขาบริษัท
ต่างประเทศ 5 บริษัท บริษัทประกันสุขภาพ 4 บริษัท บริษัทประกันต่อ (วินาศภัย) 1 บริษัท บริษัทประกันชีวิตที่     
จดทะเบียนในประเทศไทย 22 บริษัท บริษัทประกันชีวิตสาขาบริษัทต่างประเทศ 1 บริษัท และบริษัทประกันภัยต่อ 
(ชีวิต) 1 บริษัท ดังจะเห็นได้จากสถิติต่าง  ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบความรู้ในวิชาชีพ ดังนี้  
 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

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

- ประกันชีวิต  1 -   1 
- ประกันวินาศภยั  1 -   1 

รวม                    79 6 85 
    

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และ เป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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1-8 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 

 
ตารางที ่1.2 รายช่ือบริษัทประกนัชีวติในประเทศไทย 

 
ล าดบั ช่ือย่อ ช่ือเต็ม 

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

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 2.3  สัดส่วนเบี้ยประกันภัย การจัดท ารายงานสถิติข้อมูลที่แต่ละบริษัทต้องน าส่งให้กับส านักงาน คปภ. มี
รายการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ ณ ปี 2557 แยกเป็นเบี้ยประกันภัยแบบพื้นฐาน ประเภทสามัญ ประเภท
อุตสาหกรรม ประเภทกลุ่ม และเบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียว หรือ Single Premium และเบี้ยประกันภัยปีต่อไป โดย
จัดเรียงล าดับสัดส่วนทางการตลาดของบริษัทประกันชีวิตจากมากไปหาน้อย ดังแสดงในตารางที่ 1.3 ซึ่งบริษัทประกัน
ชีวิตล าดับที่ 1 ได้แก่ บริษัทเอไอเอ จ ากัด ล าดับที่ 2 คือ บริษัทเมืองไทยประกันประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และ
ล าดับที่ 3 คือ บริษัทไทยประกันชีวิต (จ ากัด) มหาชน เป็นต้น  
  
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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3. ข้อมูลเศรษฐกจิและข้อมูลธุรกจิประกนัชีวติในปัจจุบัน  
  ข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจประกันชีวิตไทย (Thailand Key Economic Indicators and Thai Life Industry) 
ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นข้อมูลทางสถิติที่ส าคัญที่เห็นพัฒนาการการเติบโตที่ดีขึ้นเป็นล าดับ ดังจะเห็นได้จาก
สถิติต่าง ๆ ดังนี้  
 3.1 สถติิเศรษฐกิจและสถิติธุรกจิประกนัชีวิต ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – พ.ศ.2557 มีจ านวน
ประชากรเพิ่มขึ้น แม้ในบางปีอาจจะมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ หรือด้านอ่ืน ๆ มากระทบต่อรายได้ของประชากร จะ
เห็นได้ว่าสัดส่วนของจ านวนกรมธรรม์ประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ในปี 2557 สูงขึ้น จากตารางที่ 1.4 ที่แสดงสถิติเศรษฐกิจและสถิติธุรกิจประกันชีวิตนี้จะ
ปรากฏข้อมูลตามล าดับและอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ตารางที ่1.4 สถิตเิศรษฐกจิและสถิตธุิรกจิประกนัชีวติ (Thailand Key Economic Indicators and Thai Life Industry 
 

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

ปี (พ.ศ.) 
 

ปี (ค.ศ. ) / year 

2553 
 

2010 

2554 
 

2011 

2555 
 

2012 

2556 
 

2013 

2557 
 

2014 

2558 
 

2015 
Proj. 

สถติิเศรษฐกิจ  
 ประชากร (ล้านคน)  
 Population (Million) 

 

% ขยายตัว (%Change) 

 
63.9 

 
64.1 

 
64.5 

 
64.8 

 
65.1 

 
65.4 

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

 
% ขยายตัว (%Change) 

 
10,802.4 

 

 
11,300.5 

 
12,354.7 

 

 
12,910 

 

 
13,149 

 

 
13,609 

 
11.9 4.6 9.3 4.5 1.8 3.5 

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

      Sum Insured : Population (Baht) 

 
 

25.51 

 
 

27.26 

 
 

29.28 

 
 

31.1 

 
 

30.2 

 
  

32 
 

28.25 
 

30.22 
 

32.39 
 

34.6 
 

35 
 

37 
 

 
106,304 

 

 
114,596 

 

 
138,034 

 

 
152,082 

 

 
193,231 

 

 
226,781 

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

 
2.74 

 
2.91 

 
3.16 

 
3.4 

 
3.8 

 
4.0 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที ่1.4 สถิตเิศรษฐกจิและสถิตธุิรกจิประกนัชีวติ (Thailand Key Economic Indicators and Thai Life Industry 
 

 
หมายเหตุ: 1. จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย และจ านวนเงินเอาประกันภัย เป็นของจ านวนกรมธรรม์ทีม่ีผลบังคับท้ังหมด  
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              3. ประมาณการเบี้ยประกันภัยรับปี 2558 โดยผันแปรตามอัตราความคงอยู่ 
              4. ประมาณการเงินส ารองประกันภัย สินทรัพย์ลงทุน สินทรัพย์ประเมิน เงินกองทุนประเมินในปี 2558 
 
ที่มา: สมาคมประกันชวีิตไทย    
 

ปี (พ.ศ.) 
 

ปี (ค.ศ. ) / year 

2553 
 

2010 

2554 
 

2011 

2555 
 

2012 

2556 
 

2013 

2557 
 

2014 

2558 
 

2015 
Proj. 

สถติิเศรษฐกิจ  
 ประชากร (ล้านคน)  
 Population (Million) 

 

% ขยายตัว (%Change) 

 
63.9 

 
64.1 

 
64.5 

 
64.8 

 
65.1 

 
65.4 

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

 
% ขยายตัว (%Change) 

 
10,802.4 

 

 
11,300.5 

 
12,354.7 

 

 
12,910 

 

 
13,149 

 

 
13,609 

 
11.9 4.6 9.3 4.5 1.8 3.5 

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

      Sum Insured : Population (Baht) 

 
 

25.51 

 
 

27.26 

 
 

29.28 

 
 

31.1 

 
 

30.2 

 
  

32 
 

28.25 
 

30.22 
 

32.39 
 

34.6 
 

35 
 

37 
 

 
106,304 

 

 
114,596 

 

 
138,034 

 

 
152,082 

 

 
193,231 

 

 
226,781 

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

 
2.74 

 
2.91 

 
3.16 

 
3.4 

 
3.8 

 
4.0 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

1-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 

 

 3.2  ข้อมูลธุรกิจประกันชีวิตไทย ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2553 – 2557 บางปีอาจจะมีปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจหรือด้านอ่ืน ๆ มากระทบต่อรายได้ของประชากร ดังนั้นเพื่อให้ชัดเจนขึ้นจึงได้แสดงข้อมูลธุรกิจประกันชีวิต
เป็นตารางใหม่ดังตารางที่ 1.5 

ตารางที ่1.5 ข้อมูลธุรกจิประกนัชีวติไทย (Thai Life Insurance Industry) 

 
ที่มา: สมาคมประกันชวีิตไทย 
 
 
 
 
 

ปี (พ.ศ.) 
ปี (ค.ศ.) / Year 

2553 
2010 

2554 
2011 

2555 
2012 

2556 
2013 

2557 
2014 

2558 
2015 
Proj. 

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

% ขยายตวั (% Change) 

 

16.3 
 

17.5 
 

18.9 
 

20.1 
 

20 
 

21 
7.1 7.2 8.1 6.7 - 2 5 

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

% ขยายตวั (% Change) 

 

18.0 
 

19.4 
 

20.9 
 

22.4 
 

23 
 

24 
6.1 7.3 7.8 7.3 2 6 

จ านวนเงินเอาประกันภยั (พันลา้นบาท) 
Sum Insured (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 

 

6,790.7 
 

7,341.5 
 

8,897.3 
 

9,853.4 
 

12,584 
 

14,826 
23.4 8.1 21.2 10.7 28 18 

เบี้ยประกันภัยรับ (พันล้านบาท) 
Premium Income (Billion Baht) 
% ขยายตัว (% Change) 

 

296.2 
 

328.9 
 

390.5 
 

441.4 
 

503.9 
 

539 
14.6 11.1 18.7 13.0 13.7 7 

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

% ขยายตวั (% Change) 

 

974.3 
 

1,064.4 
 

1,178.5 
 

1,311.3 
 

1,569 
 

2,090 
15.6 9.2 10.7 11.3 20 14 

เงินกองทุนตามราคาประเมิน (พันล้านบาท) 
Capital Funds (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 

 

178.6 
 

327.7 
 

416.6 
 

449.4 
 

558 
 

550 
35.4 83.5 27.1 8 24 (1) 

สินทรัพย์ลงทุน (พันล้านบาท) 
Investment Assets (Billion Baht) 

 % ขยายตัว (% Change) 

 

95.2 
 

95.1 
 

95.0 
 

94.0 
 

90.0 
 

94.6 
18.9 19.6 15.1 9.8 20 17 

สินทรัพย์ตามราคาประเมิน (พันล้านบาท) 
 Assets (Billion Baht) 

 % ขยายตัว (%Change) 

 

1,242.6 
 

1,487.8 
 

1,714.8 
 

1,903 
 

2,275 
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ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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สถานการณ์ธุรกจิประกันชวีิตในปัจจบุันและแนวโน้มในอนาคต      1-15 
 

 

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

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

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

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

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

 5) เงินกองทุน แสดงตามราคาประเมิน เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สิน
ของบริษัท  

 6) สินทรัพย์รวม แสดงตามราคาประเมิน 
 3.3 เบี้ยประกันภัยรับ เบี้ยประกันภัยรับรวมตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา คือ ปี 2552-2557 มีอัตราการ
ขยายตัวสูงขึ้นทุกปี ซึ่งในปี 2557 เบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้นกว่า 5 แสนล้านบาท แยกเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรก  
1 แสนกว่าล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 15.1 มีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์สูงถึงกว่าร้อยละ 86 ดังแสดง
ในตารางที่ 1.6  
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต1-15



สถานการณ์ธุรกจิประกันชวีิตในปัจจบุันและแนวโน้มในอนาคต      1-15 
 

 

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

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

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

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

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

 5) เงินกองทุน แสดงตามราคาประเมิน เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สิน
ของบริษัท  

 6) สินทรัพย์รวม แสดงตามราคาประเมิน 
 3.3 เบี้ยประกันภัยรับ เบี้ยประกันภัยรับรวมตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา คือ ปี 2552-2557 มีอัตราการ
ขยายตัวสูงขึ้นทุกปี ซึ่งในปี 2557 เบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้นกว่า 5 แสนล้านบาท แยกเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรก  
1 แสนกว่าล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 15.1 มีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์สูงถึงกว่าร้อยละ 86 ดังแสดง
ในตารางที่ 1.6  
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

1-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 

 

ตารางที ่1.6 เบีย้ประกนัภัยรับ ปี 2552-2557 การประมาณการปี 2558 
 

ปี (พ.ศ.) 
ปี (ค.ศ.) / Year 

2552 
2009 

2553 
2010 

2554 
2011 

2555 
2012 

2556 
2013 

2557 
2014 

2558 
2015 
Proj. 

เบี้ยประกันภัยรับ (พันล้านบาท) 
Premium Income (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 

258.5 
 

16.7 

296.2 
 

14.6 

328.9 
 

11.1 

390.5 
 

18.7 

441.4 
 

13.0 

503.9 
 

13.7 

539 
 
7 

เบี้ยประกันภัยรับปแีรก (พันลา้นบาท) 
First Year Premium (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 

57.2 
 

30.8 

63.9 
 

11.6 

67.4 
 

5.5 

82.4 
 

22.3 

93.5 
 

13.5 

108 
 

15.1 

113 
 
5 

เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป (พันล้านบาท) 
Renewal Premium (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 
ความต่อเนื่อง (Persistency) 

170.5 
 

10.9 
86.30 % 

202.4 
 

18.7 
88.9 % 

230.4 
 

13.8 
86.5 % 

260.4 
 

13.0 
87.5 % 

294.9 
 

13.2 
86.0 % 

333 
 

13.1 
86 % 

368 
 

11 
83.4 % 

เบี้ยประกันภัยรับจา่ยครั้งเดียว (พันล้านบาท) 
Single Premium (Billion Baht) 

% ขยายตวั (% Change) 

30.7 
 

28.0 

29.8 
 

(2.9) 

31.1 
 

4.2 

47.7 
 

53.2 

53.0 
 

11.1 

62 
 

14.6 

57 
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หมายเหตุ: เบี้ยประกันภัยรับรวม เบี้ยประกันภัยรับปีแรก เบี้ยประกันภัยรับปตี่อไป และเบี้ยประกันภัยรับจ่ายครั้งเดียว 

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

(www.oic.or.th)

หรือ

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ตารางที ่1.7 สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ของธุรกจิประกนัชีวติ ปี 2552-2557 
Investment of Life Insurance Business 2009-2014 

หน่วย (Unit): ล้านบาท (Million Baht) 
 
 
 

ปี 
Year 

รวมสินทรัพย์ 
Total Assets 

หลักทรัพย์
รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 

Government 
Security 

หลักทรัพย์
เอกชน 
Private 
Security 

หลักทรัพย์
ต่างประเทศ 

(Foreige 
Security) 

เงินให้กู้ยืมและ
เงินลงทุนอื่น ๆ 
Other Loans 

& 
Investments 

เงินฝาก
สถาบัน
การเงิน 

ประเภทมี
ดอกเบี้ย 

Deposits at 
Financial 

Institutions 
with Interest 

รวมสินทรัพย์
ลงทุน 
Total 

Investment 
Assets 

อัตราการ
ลงทุนต่อ

สินทรัพย์รวม 
% to assets 

2552/2009 
 

2553/2010 
 

2554/2011 
 

2555/2012 
 

2556/2013 
 

2557/2014 

1,047,379 
 

1,242,645 
 

1,487,841 
 

1,714,837 
 

1,902,794 
 

2,274,857 

642,346 
 

757,838 
 

894,875 
 

1,043,697 
 

1,136,258 
 

1,327,465 

206,926 
 

269,850 
 

331,832 
 

365,124 
 

394,742 
 

513,570 

55,845 
 

56,343 
 

71,848 
 

92,911 
 

110,187 
 

130,356 

74,787 
 

86,603 
 

88,352 
 

91,925 
 

107,080 
 

117,801 

15,130 
 

11,215 
 

27,158 
 

35,302 
 

40,943 
 

61,727 

995,034 
 

1,181,851 
 

1,414,064 
 

1,628,959 
 

1,789,210 
 

2,150,919 

95.00 
 

95.11 
 

95.04 
 

94.99 
 

94.03 
 

94.55 

 
หมายเหต:ุ ไม่รวมข้อมูลจากบริษัทไทยรีประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
ที่มา: รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทย 2552-2557 และ www.oic.or.th  
 
 3.5  สัดส่วนของเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและเบี้ยประกันภัยต่อคน ตามข้อมูลใน
เดือนมิถุนายน 2558 ประเทศไทยมีประชากร 65.1 ล้านคน ทุนประกันภัย (ยกเว้น พี.เอ. ตามสถิติของ คปภ. เท่ากับ 
11.57 ล้านล้านบาท มีจ านวนกรมธรรม์ 21.53 ล้านกรมธรรม์ (ไม่รวม พี.เอ. ซึ่งมี 1.96 ล้านกรมธรรม์ มีทุนประกัน
ชีวิตรวม 1.33 ล้านล้านบาท) ปี 2557 เบี้ยประกันภัยรับรวมในอุตสาหกรรมประกันชีวิต เท่ากับ 191.000 ล้านบาท 
ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เท่ากับ 13.14 ล้านล้านบาท (ตัวเลขตาม
ราคาปัจจุบัน) นั่นหมายความว่า Life Insurance Penetration ของไทย เท่ากับ 3.73% ในประเทศไทยเรามีบริษัท
ประกันชีวิต 24 บริษัท ตัวเลขนี้ได้รวมบริษัทรับประกันชีวิตต่อแล้ว มีตัวแทนประกันชีวิต 273.670 คน มีนายหน้า 
85.053 คน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายในการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบ จึงอธิบายความหมายเป็นดังนี้ 
  1)  Life Insurance Penetration เป็นอัตราส่วนของเบี้ยประกันชีวิตรวมต่อผลผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ หรือ GDP ดัชนีนี้ใช้วัดระดับพฒันาการของการท าประกันชวีิตในประเทศนั้น ๆ ว่ามีมากเพียงไรต่อรายได้ของ
ประชากร หมายความว่าหากคนเราเจียดรายได้มาท าประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 10% ของรายได้ในแต่ละปี  GDP คือ
มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้นในประเทศนั้น ๆ ใน 1 ปี เพียงแต่ไม่ใช่รายได้ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของ 
ทุกๆ คนรวมกัน ดังนั้นเมื่อเอาเบี้ยประกันภัยที่ทุกคนในประเทศจ่ายปีที่ผ่านมา หารด้วยรายได้รวมของประเทศ      
จึงเป็นค่าเฉลี่ยว่าปีที่แล้ว คนในประเทศมีค่าจ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ซึ่งตามทฤษฎีที่เราท่องกัน

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที ่1.7 สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ของธุรกจิประกนัชีวติ ปี 2552-2557 
Investment of Life Insurance Business 2009-2014 

หน่วย (Unit): ล้านบาท (Million Baht) 
 
 
 

ปี 
Year 

รวมสินทรัพย์ 
Total Assets 

หลักทรัพย์
รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 

Government 
Security 

หลักทรัพย์
เอกชน 
Private 
Security 

หลักทรัพย์
ต่างประเทศ 

(Foreige 
Security) 

เงินให้กู้ยืมและ
เงินลงทุนอื่น ๆ 
Other Loans 

& 
Investments 

เงินฝาก
สถาบัน
การเงิน 

ประเภทมี
ดอกเบี้ย 

Deposits at 
Financial 

Institutions 
with Interest 

รวมสินทรัพย์
ลงทุน 
Total 

Investment 
Assets 

อัตราการ
ลงทุนต่อ

สินทรัพย์รวม 
% to assets 

2552/2009 
 

2553/2010 
 

2554/2011 
 

2555/2012 
 

2556/2013 
 

2557/2014 

1,047,379 
 

1,242,645 
 

1,487,841 
 

1,714,837 
 

1,902,794 
 

2,274,857 

642,346 
 

757,838 
 

894,875 
 

1,043,697 
 

1,136,258 
 

1,327,465 

206,926 
 

269,850 
 

331,832 
 

365,124 
 

394,742 
 

513,570 

55,845 
 

56,343 
 

71,848 
 

92,911 
 

110,187 
 

130,356 

74,787 
 

86,603 
 

88,352 
 

91,925 
 

107,080 
 

117,801 

15,130 
 

11,215 
 

27,158 
 

35,302 
 

40,943 
 

61,727 

995,034 
 

1,181,851 
 

1,414,064 
 

1,628,959 
 

1,789,210 
 

2,150,919 

95.00 
 

95.11 
 

95.04 
 

94.99 
 

94.03 
 

94.55 

 
หมายเหต:ุ ไม่รวมข้อมูลจากบริษัทไทยรีประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
ที่มา: รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทย 2552-2557 และ www.oic.or.th  
 
 3.5  สัดส่วนของเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและเบี้ยประกันภัยต่อคน ตามข้อมูลใน
เดือนมิถุนายน 2558 ประเทศไทยมีประชากร 65.1 ล้านคน ทุนประกันภัย (ยกเว้น พี.เอ. ตามสถิติของ คปภ. เท่ากับ 
11.57 ล้านล้านบาท มีจ านวนกรมธรรม์ 21.53 ล้านกรมธรรม์ (ไม่รวม พี.เอ. ซึ่งมี 1.96 ล้านกรมธรรม์ มีทุนประกัน
ชีวิตรวม 1.33 ล้านล้านบาท) ปี 2557 เบี้ยประกันภัยรับรวมในอุตสาหกรรมประกันชีวิต เท่ากับ 191.000 ล้านบาท 
ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เท่ากับ 13.14 ล้านล้านบาท (ตัวเลขตาม
ราคาปัจจุบัน) นั่นหมายความว่า Life Insurance Penetration ของไทย เท่ากับ 3.73% ในประเทศไทยเรามีบริษัท
ประกันชีวิต 24 บริษัท ตัวเลขนี้ได้รวมบริษัทรับประกันชีวิตต่อแล้ว มีตัวแทนประกันชีวิต 273.670 คน มีนายหน้า 
85.053 คน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายในการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบ จึงอธิบายความหมายเป็นดังนี้ 
  1)  Life Insurance Penetration เป็นอัตราส่วนของเบี้ยประกันชีวิตรวมต่อผลผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ หรือ GDP ดัชนีนี้ใช้วัดระดับพฒันาการของการท าประกันชวีิตในประเทศนั้น ๆ ว่ามีมากเพียงไรต่อรายได้ของ
ประชากร หมายความว่าหากคนเราเจียดรายได้มาท าประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 10% ของรายได้ในแต่ละปี  GDP คือ
มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้นในประเทศนั้น ๆ ใน 1 ปี เพียงแต่ไม่ใช่รายได้ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของ 
ทุกๆ คนรวมกัน ดังนั้นเมื่อเอาเบี้ยประกันภัยที่ทุกคนในประเทศจ่ายปีที่ผ่านมา หารด้วยรายได้รวมของประเทศ      
จึงเป็นค่าเฉลี่ยว่าปีที่แล้ว คนในประเทศมีค่าจ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ซึ่งตามทฤษฎีที่เราท่องกัน

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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คือ 10% ของรายได้ ประเทศที่มี Life Insurance Penetration ถึง 10% ได้แก่ ไตหวัน อังกฤษ ฮ่องกง เกาหลีใต้
และญี่ปุ่น ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ยังมีไม่ถึง 10% ส าหรับประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตประมาณ 
3.73% ซึ่งถือว่าน้อยมาก ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก ดังนั้นถ้าใช้ค าว่า Insurance Penetration จะหมายถึงอัตราส่วน
การจ่ายเบี้ยประกันชีวิตและวินาศภัยต่อรายได้เฉลี่ย ซึ่งตัวเลขที่สูงขึ้นเพราะมีเบี้ยประกันอัคคีภัย และเบี้ยประกันภัย
รถรวมอยู่ด้วย   
  2) Life Insurance Density  เป็นอัตราส่วนของเบี้ยประกันชีวิตรวมเมื่อคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐ หารด้วย
จ านวนประชากร ใช้วัดว่า โดยเฉลี่ยคนไทยจ่ายเบี้ยประกันชีวิตคนละกี่ดอลลาร์สหรัฐต่อปี เพื่อใช้เปรียบเทียบว่าในแต่
ละประเทศประชาชนใช้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตมากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปประเทศที่ยิ่งมีอัตราส่วนทั้งสองตัวนี้สูง มักจะ
เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงหรือเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยปี 2557 ประเทศไทยมียอดเบี้ยประกันชีวิต 
491,000 ล้านบาท เท่ากับ 14,878 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 33 บาท) มี
ประชากร 65 ล้านคน ดังนั้นโดยเฉลี่ยคนไทยจ่ายเบี้ยประกันชีวิตคนละ 228.9 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 7,533 บาทต่อปี 
ก็ยังถือว่าต่ ามาก ขณะที่มาเลเซียมี Life Insurance Density สูงกว่าไทย 1 เท่าและสิงคโปร์มากกว่าไทย 10 เท่า 
ดังนั้นธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยยังสามารถขยายตัวได้อีกมาก สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ 
ส านักงาน คปภ. (www.oic.or.th) สมาคมประกันชีวิตไทย (www.tlaa.org) และธนาคารแห่งประเทศไทย 
(www.bot.or.th) 
 ส าหรับการเปรียบเทียบสัดส่วนของเบี้ยประกันชีวิตต่อ GDP และเบี้ยประกันภัยต่อคนของประเทศต่าง ๆ 
แสดงดังตารางที่ 1.8  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ตารางที ่1.8 การเปรียบเทยีบสัดส่วนของเบีย้ประกนัภัยต่อ GDP (Insurance Penetration) 
      และเบีย้ประกนัภัยต่อคน (Insurance Density) ปี 2557 
 

ประเทศ 

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

เบีย้ประกนัภัยต่อคน (ดอลลาร์สหรัฐ) 
Insurance Density 

(Premium per Capita USD) 

อนัดบัที ่ รวม ชีวติ วนิาศภัย อนัดบัที ่ รวม ชีวติ วนิาศภัย 

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

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

แอฟริกาใต้   3 14.0 11.4 2.7 34    925   748   176 

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

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

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

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

ไทย 26  5.8  3.6 2.2 51    323   198    125 

มาเลเซีย 32 4.8 3.1 1.7 40    524   338    186 

อินเดีย 42 3.3 2.6 0.7 76     55     44     11 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 44 3.2 1.7 1.5 57    235    127    109 

อินโดนีเซีย 68 1.7 1.1 0.6 74     60      40     20 

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต1-19



สถานการณ์ธุรกจิประกันชวีิตในปัจจบุันและแนวโน้มในอนาคต      1-19 
 

 

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

ประเทศ 

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

เบีย้ประกนัภัยต่อคน (ดอลลาร์สหรัฐ) 
Insurance Density 

(Premium per Capita USD) 

อนัดบัที ่ รวม ชีวติ วนิาศภัย อนัดบัที ่ รวม ชีวติ วนิาศภัย 

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

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

แอฟริกาใต้   3 14.0 11.4 2.7 34    925   748   176 

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

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

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

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

ไทย 26  5.8  3.6 2.2 51    323   198    125 

มาเลเซีย 32 4.8 3.1 1.7 40    524   338    186 

อินเดีย 42 3.3 2.6 0.7 76     55     44     11 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 44 3.2 1.7 1.5 57    235    127    109 

อินโดนีเซีย 68 1.7 1.1 0.6 74     60      40     20 

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

1-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 

 

  1)  จ ำแนกตำมส ำนักงำน คปภ. ข้อมูลสถิติช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีรายละเอียดเป็น 
6 ช่องทางการขาย ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ธนาคาร ไปรษณีย์ ขายผ่านทางโทรศัพท์ และ
ช่องทางอื่น ๆ (ศึกษารายละเอียดได้จาก www.oic.or.th) 
  2)  จ ำแนกตำมสมำคมประกันชีวิตไทย แบ่งเป็น 4 ช่องทางการขาย ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิต 
ธนาคาร การตลาดแบบตรง และช่องทางอ่ืน ๆ (นายหน้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น) ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า
ธุรกิจประกันชีวิตมาจากช่องทางนายหน้าน้อยมาก จึงได้น าเบี้ยประกันชีวิตจากช่องทางนายหน้าไปรวมไว้ในช่องทาง
อ่ืน ๆ (ศึกษารายละเอียดได้จาก www.tlaa.org) 
 ส าหรับจ านวนเงินและสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับจ าแนกจ านวนเงินและตามช่องทางการจ าหน่ายแสดงดัง
ตารางที่ 1.9  
 

ตารางที ่1.9 สัดส่วนเบีย้ประกนัภยัรับจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่าย 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

 
ช่องทาง 

จัดจ าหน่าย 

2554 2555 2556 2557 2558_Q2 
จ านวนเงิน % 

สัดส่วน 
จ านวนเงิน % 

สัดส่วน 
จ านวนเงิน % 

สัดส่วน 
จ านวนเงิน % 

สัดส่วน 
จ านวนเงิน % 

สัดส่วน 
ตัวแทน 

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

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

การตลาด 
แบบตรง 

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

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

รวม 329,018.18 100.00 392,051.06 100.00 442,873.75 100.00 503,849.67 100.00 262,835.36 100.00 
  
 ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย 

 
 3.7  สถิติตัวแทนประกันชีวิต ทุก ๆ ปี มีการเพิ่มขึ้นของบุคลากรฝ่ายขายประเภทตัวแทนประกันชีวิต ซึ่ง
แต่ละบริษัทประกันภัยมีการลงทุนในเร่ืองการจัดอบรมให้ความรู้ทั้งก่อนขอรับใบอนุญาตและหลังรับใบอนุญาต เพราะ
การเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศยังจ าเป็นท่ีต้องใช้การขายแบบเห็นตัวตน หรือ แบบ Face to Face ซึ่ง
ผู้ขายต้องมีใบอนุญาตประกอบการขาย มิฉะนั้นจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนและปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท (ตาม
บทลงโทษ มาตรา 105 ใน พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2551) ส าหรับสถิติ
ตัวแทนประกันชีวิตระหว่างปี 2552-2557 แสดงดังตารางที่ 1.10 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ธรุกิจประกนัชีวติมาจากช่องทางนายหน้าประกนัชีวติน้อยมาก จึงได้น�าเบ้ียประกนัชีวติจากช่องทางนายหน้าประกนัชวีติ

ไปรวมไว้ ในช่องทางอื่น ๆ (ศึกษารายละเอียดได้จาก www.tlaa.org)

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ตารางที ่1.10 สถิตติวัแทนประกนัชีวติ ระหว่างปี 2552 – 2557 
                                  (Life Insurance Agents During the Year 2009 – 2014) 

 
ปี 

Year 
ตวัแทนประกนัชีวติทีไ่ด้รับใบอนุญาตทั้งส้ิน 

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

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

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

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

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

  จากตารางที่ 1.10 ตัวแทนประกันชีวิตทีไ่ด้รับอนุญาตนัน้บางปเีพิ่มข้ึนและบางปไีด้ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที ่1.10 สถิตติวัแทนประกนัชีวติ ระหว่างปี 2552 – 2557 
                                  (Life Insurance Agents During the Year 2009 – 2014) 

 
ปี 

Year 
ตวัแทนประกนัชีวติทีไ่ด้รับใบอนุญาตทั้งส้ิน 

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

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

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

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

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

  จากตารางที่ 1.10 ตัวแทนประกันชีวิตทีไ่ด้รับอนุญาตนัน้บางปเีพิ่มข้ึนและบางปไีด้ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

1-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 

 

เร่ืองที ่1.2  
แนวโน้มในอนาคตของธุรกจิประกนัชีวติ 
  
 
 ระบบการประกันภัยถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมความเข้มแข็งมั่นคง
ให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ส าหรับภาพรวมของธุรกิจ
ประกันชีวิตยังคงรักษาอัตราการเติบโตที่น่าพอใจ สะท้อนได้จากตัวเลขธุรกิจประกันภัยในภาพรวมปี 2557 การเติบโต
ของธุรกิจประกันชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 13.00 มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศร้อยละ 4.13          
มีสัดส่วนผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากรเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ดังนั้น จึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าเป็นและคุณประโยชน์ของระบบการประกันภัย และสร้างความเชื่อมั่น
ของประชาชนในทุกภาคส่วน ให้มีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สังคม
ของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  
  ธุรกิจประกันชีวิตมีอนาคตที่สดใสและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มที่ส าคัญดังนี้ 
  1.  การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ ๆ บริษัทประกันชีวิตจะเร่งออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต          
ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งจะท าให้เบี้ยประกันภัยรับ จ านวนกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
จ านวนเงินเอาประกันก็จะสูงขึ้น โดยเฉพาะหากมีผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแต่ละ
บริษัทจะมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้ท าการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย  
  2.  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัทประกันชีวิตเร่งโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ผ่านสื่ อ          
ต่างๆ เป็นการให้ความส าคัญในการท าประชาสัมพันธ์ ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับรู้เกี่ยวกับบริษัท และ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้เร็วกว่าในอดีตที่ผ่านมา  
  3.  การพฒันาและเพิม่ช่องทางการจ าหน่าย บริษัทประกันชีวิตมีการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย
มากขึ้น เช่น การซื้อผ่านเว็บไซต์หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสส าหรับผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปต่าง ๆ ท าให้ประชาชนสามารถซื้อได้
ง่ายขึ้น หรือการพัฒนาการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย 
  4.  การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาครัฐให้การสนับสนุนธุรกิจประกันภัยมากขึ้น โดยให้การส่งเสริมและสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อประชาชน เช่น 
   1)  กระทรวงกำรคลัง ออกประกาศเรื่องการลดหย่อนภาษีส าหรับเบี้ยประกันชีวิตประเภทสามัญ 
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเร่ืองผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต)  
   2)  ส ำนักงำน คปภ. ให้ความรวดเร็วในการอนุมัติผลิตภัณฑ์ ช่วยท าการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการท า
ประกันชีวิตตามสื่อต่าง ๆ เพ่ือเชิญชวนประชาชนให้เข้าถึงการท าประกันมากข้ึน การได้รับความร่วมมือกับบริษัท
ประกันภัยในการจัดท าผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยซึ่งเหมาะส าหรับผู้มีรายได้น้อย หรือสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในทุกระดับชั้น เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบ านาญ (รองรับสังคมผู้สูงอายุ) หรือกรมธรรม์ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ประกันชีวิตที่มีส่วนของการลงทุน (Unit-Linked, Universal Life) ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว ยังคงต้องอาศัย
เวลาในการประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจอีกมาก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์และความจ าเป็น 
คาดว่าแนวโน้มในอนาคตจะมีอัตราความนิยมมากขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ถือว่าเป็นวิกฤตใน
เชิงเศรษฐกิจของประเทศ เพราะในสังคมที่จ านวนประชากรสูงอายุมากกว่าคนวัยท างาน โอกาสที่จะขับเคลื่อนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นนั้นเป็นไปด้วยความยากล าบาก ดังนั้น คนวัยท างานจึงใส่ใจในการออมเงินด้วยการลงทุน
ทางการเงินได้หลายรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะท าให้มีการกระตุ้นในการท าประกันชีวิตมากข้ึน 
  5.  อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง แต่ไม่ได้ท าให้การท าประกันชีวิตลดลง เพราะในที่สุดบริษัทประกันชีวิตจะมี
กลยุทธ์ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อท าการขยายตลาดได้อย่างต่อเนื่อง อัตราดอกเบี้ยเป็นต้นทุนส าคัญอย่าง
หนึ่งในการผลิตสินค้าประกันชีวิต แต่ละบริษัทจะมีนักคณิตศาสตร์ประกันชีวิตที่ผ่านหลักเกณฑ์ก าหนดของ คปภ. เป็น
ผู้รับผิดชอบ และค านวณแบบประกันชีวิตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันชีวิตที่ถูกต้อง และเป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดย
ต้องคาดการณ์ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ผลตอบแทนจากการลงทุน อัตรามรณะ (Mortality Rate) 
ค่าใช้จ่ายของบริษัท (Loading) เพื่อค านวณเบี้ยประกันภัย หลังจากค านวณเบี้ยประกันภัยได้แล้ว ต้องน าไปแสดงต่อ 
คปภ. เพื่อขออนุมัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ก่อนมาเสนอขายต่อประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ประกันชีวิตที่มีส่วนของการลงทุน (Unit-Linked, Universal Life) ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว ยังคงต้องอาศัย
เวลาในการประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจอีกมาก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์และความจ าเป็น 
คาดว่าแนวโน้มในอนาคตจะมีอัตราความนิยมมากขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ถือว่าเป็นวิกฤตใน
เชิงเศรษฐกิจของประเทศ เพราะในสังคมที่จ านวนประชากรสูงอายุมากกว่าคนวัยท างาน โอกาสที่จะขับเคลื่อนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นนั้นเป็นไปด้วยความยากล าบาก ดังนั้น คนวัยท างานจึงใส่ใจในการออมเงินด้วยการลงทุน
ทางการเงินได้หลายรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะท าให้มีการกระตุ้นในการท าประกันชีวิตมากข้ึน 
  5.  อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง แต่ไม่ได้ท าให้การท าประกันชีวิตลดลง เพราะในที่สุดบริษัทประกันชีวิตจะมี
กลยุทธ์ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อท าการขยายตลาดได้อย่างต่อเนื่อง อัตราดอกเบี้ยเป็นต้นทุนส าคัญอย่าง
หนึ่งในการผลิตสินค้าประกันชีวิต แต่ละบริษัทจะมีนักคณิตศาสตร์ประกันชีวิตที่ผ่านหลักเกณฑ์ก าหนดของ คปภ. เป็น
ผู้รับผิดชอบ และค านวณแบบประกันชีวิตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันชีวิตที่ถูกต้อง และเป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดย
ต้องคาดการณ์ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ผลตอบแทนจากการลงทุน อัตรามรณะ (Mortality Rate) 
ค่าใช้จ่ายของบริษัท (Loading) เพื่อค านวณเบี้ยประกันภัย หลังจากค านวณเบี้ยประกันภัยได้แล้ว ต้องน าไปแสดงต่อ 
คปภ. เพื่อขออนุมัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ก่อนมาเสนอขายต่อประชาชน 
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เร่ืองที ่1.3  
การเปิดเสรีด้านประกนัภัย 
   
 
 การเปิดเสรีสาขาประกันภัยด าเนินการภายใต้กรอบการค้าโลกและกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยที่
ผ่านมาได้มีการเปิดเสรีในอุตสาหกรรมประกันภัย 2 ระยะ 
 ระยะแรก ปี 2538 – 2539 เปิดเสรีโดยการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยจ านวน
รวมทั้งสิ้น 25 บริษัท (บริษัทประกันชีวิต 12 บริษัท และบริษัทประกันวินาศภัย 13 บริษัท) 
 ระยะที่สอง ปี 2551 เปิดเสรีโดยการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทประกันภัยของผู้ถือหุ้นต่างชาติจาก 
ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมด เป็นร้อยละ 49  
  การเจรจาระดับพหุภาคีเป็นกรอบการเจรจาของประเทศสมาชิกภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization: WTO) โดยการเจรจาในรอบอุรุกวัย ในปี พ.ศ. 2538 ประเทศไทยในส่วนของการประกันภัยได้ผูกพัน
กิจกรรม 6 รายการ ประกอบด้วย 

1) ธุรกิจประกันชีวิต (Life Insurance Services) 
2) ธุรกิจประกันวินาศภัย (Non-life Insurance Services) 
3) ธุรกิจนายหน้าและตัวแทนประกันวินาศภัย (Insurance Broking and Agency Services) 
4) ธุรกิจที่ปรึกษาด้านประกันภัยเว้นบ านาญ (Insurance Consultancy Services Excluding Pension 

Funding Services) 
5) ธุรกิจการประเมินภัย (Average and Loss Adjustment Services) 
6) ธุรกิจให้บริการคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Services) 

 
1. ขั้นตอนการเปิดเสรีด้านประกนัภยั 
  ที่ผ่านมารัฐบาลได้ปรบันโยบายเปิดเสรีประกันภัยในลักษณะเปน็ขั้นตอนค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ธุรกิจประกัน- 
ภัยของไทยได้เตรียมความพร้อมและปรับตวั โดยด าเนินการเปน็ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนแรก การอนุญาตให้เปิดบริษัทประกันภัยภายในประเทศเพิ่มขึ้นทั้งการประกันชีวิตและการประกัน
วินาศภัย โดยมีเป้าหมายว่าจะเป็นมาตรการอันหนึ่งในการกระตุ้นตลาดให้มีการปรับตัว ให้บริษัทประกันภัยที่มีอยู่เดิม
ได้ปรับปรุงฐานะความมั่นคงเข้มแข็งทางการเงินและขยายขนาดของบริษัทให้ใหญ่ขึ้น ปรับปรุงเทคโนโลยีในการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรและรูปแบบของสินค้าประกันภัยหรือกรมธรรม์ความคุ้มครองใหม่  ๆ 
มากขึ้น และมีการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยมีบริษัทได้รับอนุญาตเพิ่มอีก 25 บริษัท เป็นประกัน
ชีวิต 12 บริษัทและบริษัทประกันวินาศภัย 13 บริษัท ซึ่งขั้นตอนนี้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2540 
 ขั้นตอนที่ 2 เมื่อบริษัทของคนไทยได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ระดับหนึ่งแล้ว ก็จะพิจารณาการ
เพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติให้มากขึ้นคือมากกว่าร้อยละ 25 ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายเดิม ทั้งนี้เพื่อความมั่นคง
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ทางการเงินและขีดความสามารถของบริษัทประกันภัยไทย โดยด าเนินการแก้ไขในเรื่องของการเพิ่มสัดส่วนผู้ถื อหุ้น
ต่างชาติแล้วเสร็จในปี 2551 ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และ
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) 
 ขั้นตอนที่ 3 การอนุญาตให้บริษัทประกันภัยต่างประเทศเข้ามาประกอบกิจการหรือตั้งสาขาในประเทศไทย 
โดยไม่จ ากัดสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างชาติ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นการเปิดเสรีเต็มรูปแบบเมื่อบริษัทประกันภัยของไทย
มีศักยภาพในการแข่งขันสูงเพียงพอแล้ว 
 ทั้งนี้ เงื่อนไขที่ประเทศไทยผูกพันในสาขาประกันภัยคือ ผูกพันเท่าที่กรอบกฎหมายของไทยก าหนดไว้ อาทิ 
ในเรื่องเงื่อนไขสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างประเทศในบริษัทประกันภัย หรือการก ากับดูแลตัวแทน/นายหน้า
ประกันภัย หรือเงื่อนไข/หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลเข้ามาท างานในสาขาข้างต้นในประเทศไทย เป็นต้น 
 
2. การเจรจาการเปิดเสรีในภูมภิาคอาเซียน 
 การเจรจาการเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนมี 2 กรอบคู่ขนานกันคือ การเปิด
เสรีการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มีพันธกรณีที่จะต้องเปิดการค้าบริการภายใต้กรอบความ
ตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) ตามที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers 
Meeting: AEM) ได้ลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 5 เมื่อเดือนธันวาคม 2538 และ
ได้รับรองปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Summit Declaration of 1995) ที่ระบุให้ประเทศสมาชิกจัดท าความตกลง
เกี่ยวกับความร่วมมือและการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการให้แก่กันมากกว่าที่ได้ผูกพันเปิดเสรีให้แก่ประเทศสมาชิก 
WTO (หรือเรียกว่า GATS Plus) การเจรจาจะแบ่งเป็นรอบ รอบละ 3 ปี เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา โดยจะ
มีการจัดท าข้อผูกพันสาขาการบริการ 7 สาขา ได้แก่ สาขาการเงิน การขนส่งทางอากาศ การสื่อสารโทรคมนาคม การ
ท่องเที่ยว การก่อสร้าง และบริการธุรกิจ ซึ่งในการเจรจาเปิดเสรีสาขาการเงินจะมีคณะท างานเปิดเสรีทางการเงิน
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (Working Committee on ASEAN Financial Services 
Liberalization under ASEAN Framework Agreement on Services: WC-FSL/AFAS) เป็นผู้ประสานงานกลาง  
 
3. การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
 ประชาคมอาเซียนเกิดจากความพยายามของประเทศอาเซียน 10 ประเทศที่มีความต้องการรวมกลุ่มด้วยกัน
เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้การค้าการลงทุนภายในภูมิภาคมีการขยายตัว มีอ านาจในการต่อรองกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก 
โดยผู้น าประเทศอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม 2546 และ
ตั้งเป้าหมายจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
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กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ทางการเงินและขีดความสามารถของบริษัทประกันภัยไทย โดยด าเนินการแก้ไขในเรื่องของการเพิ่มสัดส่วนผู้ถื อหุ้น
ต่างชาติแล้วเสร็จในปี 2551 ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และ
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) 
 ขั้นตอนที่ 3 การอนุญาตให้บริษัทประกันภัยต่างประเทศเข้ามาประกอบกิจการหรือตั้งสาขาในประเทศไทย 
โดยไม่จ ากัดสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างชาติ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นการเปิดเสรีเต็มรูปแบบเมื่อบริษัทประกันภัยของไทย
มีศักยภาพในการแข่งขันสูงเพียงพอแล้ว 
 ทั้งนี้ เงื่อนไขที่ประเทศไทยผูกพันในสาขาประกันภัยคือ ผูกพันเท่าที่กรอบกฎหมายของไทยก าหนดไว้ อาทิ 
ในเรื่องเงื่อนไขสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างประเทศในบริษัทประกันภัย หรือการก ากับดูแลตัวแทน/นายหน้า
ประกันภัย หรือเงื่อนไข/หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลเข้ามาท างานในสาขาข้างต้นในประเทศไทย เป็นต้น 
 
2. การเจรจาการเปิดเสรีในภูมภิาคอาเซียน 
 การเจรจาการเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนมี 2 กรอบคู่ขนานกันคือ การเปิด
เสรีการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มีพันธกรณีที่จะต้องเปิดการค้าบริการภายใต้กรอบความ
ตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) ตามที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers 
Meeting: AEM) ได้ลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 5 เมื่อเดือนธันวาคม 2538 และ
ได้รับรองปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Summit Declaration of 1995) ที่ระบุให้ประเทศสมาชิกจัดท าความตกลง
เกี่ยวกับความร่วมมือและการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการให้แก่กันมากกว่าที่ได้ผูกพันเปิดเสรีให้แก่ประเทศสมาชิก 
WTO (หรือเรียกว่า GATS Plus) การเจรจาจะแบ่งเป็นรอบ รอบละ 3 ปี เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา โดยจะ
มีการจัดท าข้อผูกพันสาขาการบริการ 7 สาขา ได้แก่ สาขาการเงิน การขนส่งทางอากาศ การสื่อสารโทรคมนาคม การ
ท่องเท่ียว การก่อสร้าง และบริการธุรกิจ ซ่ึงในการเจรจาเปิดเสรีสาขาการเงินจะมีคณะท างานเปิดเสรีทางการเงิน
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (Working Committee on ASEAN Financial Services 
Liberalization under ASEAN Framework Agreement on Services: WC-FSL/AFAS) เป็นผู้ประสานงานกลาง  
 
3. การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
 ประชาคมอาเซียนเกิดจากความพยายามของประเทศอาเซียน 10 ประเทศที่มีความต้องการรวมกลุ่มด้วยกัน
เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้การค้าการลงทุนภายในภูมิภาคมีการขยายตัว มีอ านาจในการต่อรองกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก 
โดยผู้น าประเทศอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม 2546 และ
ตั้งเป้าหมายจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
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 ค าว่าประชาคมอาเซียนนั้นมีความหมายคือ ประเทศสมาชิกรวมตัวกันใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 
 1)  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) โดยมุ่งหวังเป็น
ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมี
การพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Political Identity) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 2)  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community: APSC) มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 3) ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้อาเซียนมี
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า (Free Flows of Goods) บริการ (Free Flows of 
Services) การลงทุน (Free Flows of Investment) เงินทุน (Free Flow of Capital) และแรงงานมีฝีมือ (Free 
Flows of Skilled Labor) อย่างเสรี 
 
4. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
  ทิศทางของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ ในปี พ.ศ. 2558 ภูมิภาคอาเซียนจะเป็นตลาดและฐาน
การผลิตร่วมกัน หมายถึงการผลิตสินค้าและบริการจะไม่จ ากัดในประเทศใดประเทศหนึ่ง สินค้าที่ต้องการใช้แรงงาน
มากจะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีแรงงานราคาถูกกว่า สินค้าที่ต้องการวัตถุดิบชนิดใดก็จะเคลื่อนย้ายไปผลิตยัง
ประเทศที่มีทรัพยากรนั้น ๆ มากข้ึน ในแง่ของการบริการก็เช่นเดียวกัน ประเทศที่มีบริการสาขาใดที่ดีมีราคาเหมาะสม 
ผู้บริโภคจะเลือกที่จะใช้บริการในประเทศนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น อาเซียนจะกลายเป็นทั้งฐานการผลิตและตลาดขนาดใหญ่
ของโลกในเวลาเดียวกัน เนื่องจากประชากรในอาเซียนรวมกันมีมากกว่า 600 ล้านคน จะกลายเป็นภูมิภาคที่ดึงดูดนัก
ลงทุนจากทั่วโลก เพราะมีกฎระเบียบในการท าธุรกิจระหว่างประเทศได้สะดวกมากข้ึน การเคลื่อนย้ายแรงงาน เงินทุน
ได้ง่ายขึ้น 
  ดังนั้น เพื่อให้การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีขั้นตอน ก าหนดเวลาและแผนงานที่ชัดเจน 
ประเทศสมาชิกจึงได้ร่วมกันจัดท าร่างแผนงานเพื่อการรวมตัว หรือเรียกว่า AEC Blueprint และได้ก าหนดตถุประสงค์
หลักของ Blueprint ไว้ 4 ด้าน และแผนงานรวมของแต่ละด้าน ดังตารางที่ 1.11 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ตารางที ่1.11 วตัถุประสงค์และแผนงานหลกัของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

วตัถุประสงค์ แผนงานหลกั 
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม 
    (Single Market and Production Base) 

แผนงานส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน 
แรงงานและเงินทุนท่ีเสรี โดยลดอุปสรรคด้านต่าง ๆ 

2. การสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ 
    (High Competitive Economic Region) 

แผนงานส่งเสริมขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น 
นโยบายการแข่งขันทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา 
e-Commerce เป็นต้น 

3. การสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาทาง 
    เศรษฐกิจระหว่างสมาชิก (Equitable 
    Economic) 

แผนงานการส่งเสริมการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก ลด
ช่องว่างความแตกต่างของระดับการพัฒนาระหว่างสมาชิก
เก่าและใหม่ 

   4.  การสร้างการรวมตัวของอาเซียนเข้ากับ 
     ประชาคมโลก (Fully Integrated into  
     Global Economy) 

แผนงานส่งเสริมการรวมกลุ่มเข้ากับประชาคมโลกปรับ
ประสานนโยบายในระดับภูมิภาค สร้างเครือข่ายการผลิต
และจ าหน่าย 

 
 แม้ว่าการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีเป้าหมายคือปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) แต่ได้มี
ข้อยกเว้นไว้ส าหรับสาขาที่อ่อนไหวหรือสาขาที่ประเทศคาดว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดเสรี โดยสามารถเปิดเสรีได้ในปี พ.ศ. 
2563 (ประเทศไทยได้ก าหนดให้สาขาการเงินของประเทศไทยเป็นสาขาอ่อนไหว) อย่างไรก็ดี ประเทศนั้น ๆ ก็สามารถ
เลื่อนการเปิดเสรีสาขาที่อ่อนไหวให้เร็วขึ้นได้ 
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กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต1-27



สถานการณ์ธุรกจิประกันชวีิตในปัจจบุันและแนวโน้มในอนาคต      1-27 
 

 

ตารางที ่1.11 วตัถุประสงค์และแผนงานหลกัของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

วตัถุประสงค์ แผนงานหลกั 
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม 
    (Single Market and Production Base) 

แผนงานส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน 
แรงงานและเงินทุนท่ีเสรี โดยลดอุปสรรคด้านต่าง ๆ 

2. การสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ 
    (High Competitive Economic Region) 

แผนงานส่งเสริมขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น 
นโยบายการแข่งขันทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา 
e-Commerce เป็นต้น 

3. การสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาทาง 
    เศรษฐกิจระหว่างสมาชิก (Equitable 
    Economic) 

แผนงานการส่งเสริมการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก ลด
ช่องว่างความแตกต่างของระดับการพัฒนาระหว่างสมาชิก
เก่าและใหม่ 

   4.  การสร้างการรวมตัวของอาเซียนเข้ากับ 
     ประชาคมโลก (Fully Integrated into  
     Global Economy) 

แผนงานส่งเสริมการรวมกลุ่มเข้ากับประชาคมโลกปรับ
ประสานนโยบายในระดับภูมิภาค สร้างเครือข่ายการผลิต
และจ าหน่าย 

 
 แม้ว่าการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีเป้าหมายคือปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) แต่ได้มี
ข้อยกเว้นไว้ส าหรับสาขาที่อ่อนไหวหรือสาขาที่ประเทศคาดว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดเสรี โดยสามารถเปิดเสรีได้ในปี พ.ศ. 
2563 (ประเทศไทยได้ก าหนดให้สาขาการเงินของประเทศไทยเป็นสาขาอ่อนไหว) อย่างไรก็ดี ประเทศนั้น ๆ ก็สามารถ
เลื่อนการเปิดเสรีสาขาที่อ่อนไหวให้เร็วขึ้นได้ 
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เร่ืองที ่1.4  
ส่ิงท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกนัชีวติ 
   
 
 ปัจจัยหลายด้านที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเติบโตของธุรกิ จ อาทิ โครงสร้างประชากร
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปิดเสรีการประกันภัย การท าตลาดแบบ Digital Marketing หรือ Social Medias 
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก หรือสามารถซื้อผ่านในระบบออนไลน์ได้รวดเร็ว นับเป็นช่อง
จัดจ าหน่ายรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยขึ้น โดยมีปัจจัยการส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตดังนี้  
  1. การที่ประชากรมีอายุยืนยาว ประชากรไทยจะอายุยืนยาวขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมาก สิ่งที่น่ากังวลส าหรับ
ประเทศไทยที่ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ ประชาชนจะตกอยู่ในสถานะ “แก่ก่อนรวย” ซึ่งต่างจากประเทศญี่ปุ่นที่
แม้ว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ประชากรของเขา “รวย” ประชาชนมีเงินออมสูงมาก ท าให้สามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณ
ได้อย่างมีความสุข ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสของธุรกิจประกันชีวิตที่จะเสนอกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งถือ
เป็นการขยายตลาดการประกันชีวิตได้เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้มีบริษัทประกันชีวิตได้ออกผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ เช่น 
การรับประกันชีวิตโดยไม่ต้องมีการตรวจหรือตอบค าถามเกี่ยวกับสุขภาพ โดยมีเงื่อนไขที่ส าคัญคือเมื่อเสียชีวิตใน 2 ปี
แรกจากการเจ็บป่วย จะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ช าระมาแล้วคืนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2 ของเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ แล้วแต่        
แบบประกันชีวิตของแต่ละบริษัท หรือหากเสียชีวิตตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ผู้รับประโยชน์ได้รับเงินตามจ านวนเงิน          
เอาประกันภัย เป็นต้น รายละเอียดศึกษาจากเว็บไซต์สมาคมประกันชีวิตไทย (www.tlaa.org)  
  จากข้อมูลองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ให้นิยามผู้สูงอายุ (Older Person) หมายถึง
ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายมุากกว่า 60 ปีขึ้นไปและได้แบ่งระดบัการเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
  1) ระดับกำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ (Aging Society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ  
60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7 ของ
ประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
   2)  ระดับสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 
ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของ
ประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
  3) ระดับสังคมผู้สูงอำยอุย่ำงเตม็ท่ี (Super-aged Society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 
65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ 
 องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ในช่วงปี 2001-2100 (พ.ศ. 2544-2643) เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ โลก
ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละ
ประเทศ เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ การโภชนาอาหาร เป็นต้น  
   

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ประชากรอาย ุ60 ปี

ขึ้นไปมากกว ่าร ้อยละ

 (www.tlaa.org)

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ส าหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขคาดว่าภายในปี 2568 ไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ (Aged Society) จ านวนผู้สูงอายุจะมีประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งหมด กล่าวคือจะมีผู้สูงอายุ 1 คน ในประชากรทุก ๆ 5 คน ซึ่งในปี พ.ศ. 2548 เป็นปีแรกที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคม
สูงอายุตามที่องค์การสหประชาชาติก าหนด ขณะนั้นมีประชากร รวม 62.2 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุร้อยละ 10.3 ส าหรับ
การประมาณสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย แสดงดังภาพที่ 1.1 
 
 
 
 

ภาพที ่1.1 ประมาณการสัดส่วนประชากรสูงอายุในประเทศไทย 
 
 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตามนิยามของสหประชาชาติของประเทศต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 1.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.1 ประมาณการสัดส่วนประชากรสูงอายุในประเทศไทย 
 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตามนิยามของสหประชาชาติของประเทศต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 1.12 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ส าหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขคาดว่าภายในปี 2568 ไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ (Aged Society) จ านวนผู้สูงอายุจะมีประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งหมด กล่าวคือจะมีผู้สูงอายุ 1 คน ในประชากรทุก ๆ 5 คน ซึ่งในปี พ.ศ. 2548 เป็นปีแรกที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคม
สูงอายุตามที่องค์การสหประชาชาติก าหนด ขณะนั้นมีประชากร รวม 62.2 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุร้อยละ 10.3 ส าหรับ
การประมาณสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย แสดงดังภาพที่ 1.1 
 
 
 
 

ภาพที ่1.1 ประมาณการสัดส่วนประชากรสูงอายุในประเทศไทย 
 
 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตามนิยามของสหประชาชาติของประเทศต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 1.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.1 ประมาณการสัดส่วนประชากรสูงอายุในประเทศไทย 
 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตามนิยามของสหประชาชาติของประเทศต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 1.12 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ส าหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขคาดว่าภายในปี 2568 ไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ (Aged Society) จ านวนผู้สูงอายุจะมีประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งหมด กล่าวคือจะมีผู้สูงอายุ 1 คน ในประชากรทุก ๆ 5 คน ซึ่งในปี พ.ศ. 2548 เป็นปีแรกที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคม
สูงอายุตามที่องค์การสหประชาชาติก าหนด ขณะนั้นมีประชากร รวม 62.2 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุร้อยละ 10.3 ส าหรับ
การประมาณสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย แสดงดังภาพที่ 1.1 
 
 
 
 

ภาพที ่1.1 ประมาณการสัดส่วนประชากรสูงอายุในประเทศไทย 
 
 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตามนิยามของสหประชาชาติของประเทศต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 1.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.1 ประมาณการสัดส่วนประชากรสูงอายุในประเทศไทย 
 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตามนิยามของสหประชาชาติของประเทศต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 1.12 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

1-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 

 

ตารางที ่1.12 การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศต่าง ๆ 
 

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

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

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

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

Sweden 1887 1972 2012 85 40 
 
  จากตารางที่ 1.12 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่เร็วกว่าประเทศอ่ืน ๆ ตามมาด้วยประเทศอิตาลี เยอรมนีและสวีเดน 
 ส าหรับจ านวนและสัดส่วนของประชากรตามกลุ่มอายุของประเทศในอาเซียน ปี 2556 แสดงดังตารางที่ 1.13 
 

ตารางที ่1.13 จ านวน และสัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุของประเทศในอาเซียน ปี 2556 
 

ประเทศ จ านวนประชากร 
(ล้านคน) สัดส่วนของประชากรตามกลุ่มอายุ (%) 

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

 
ที่มา: World Population Prospect, the 2012 Revision. United Nations. 
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

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

1-30



สถานการณ์ธุรกจิประกันชวีิตในปัจจบุันและแนวโน้มในอนาคต      1-31 
 

 

 จากตารางที่ 1.13 ประเทศไทยมีจ านวนประชากร 64.6 ล้านคน มีผู้สูงอายุ 60-64 ปีในอัตราร้อยละ 12.5 
และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปในอัตราร้อยละ 9.9  
 2.  การขยายอายุการท างาน  ประเทศสิงคโปร์นั้นภาครัฐได้ส่งสัญญาณให้แก่ประชากรในประเทศรับทราบ
อย่างชัดเจนว่าชาวสิงคโปร์ต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลัก สิงคโปร์ไม่มุ่งเน้นการเป็นรัฐสวัสดิการแต่อย่างใด ประชาชนต้อง
มีการวางแผนการออมตลอดช่วงชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีรายได้ในการด าเนินชีวิต  มีที่อยู่อาศัย ได้รับสิทธิในการ
รักษาพยาบาล ตลอดจนมีเงินบ านาญในยามชราภาพอย่างพอเพียง ภาครัฐจึงสนับสนุนให้ประชากรมีส่วนร่วมในก าลัง
แรงงานต่อไป แม้ว่าอายุจะสูงแล้วก็ตาม แนวคิดการพึ่งพาตนเองนี้ได้ซึมซับเข้าสู่วิถีชีวิตและค่านิยมของประชาชนใน
ประเทศ ดังจะเห็นได้จากการที่ประชากรสูงอายุจ านวนมากยังคงท างานอยู่ เพื่อเป็นหลักประกันว่าตนเองจะมีรายได้
อย่างเพียงพอเพื่อใช้ในยามชรา ส าหรับประเทศไทย การขยายอายุการท างานยังไม่ครอบคลุมท่ัวไปท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน ขึ้นอยู่กับวิชาชีพเฉพาะด้านเท่านั้น เช่น แพทย์ ผู้พิพากษา เป็นต้น แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการขยายอายุ
การท างานให้มากข้ึน เช่น การมีแนวโน้มที่จะขยายอายุการเกษียณของข้าราชการไปจนถึงอายุ 65 เป็นต้น 
 3.  ความมั่นคงของบริษัทประกนัชีวิต จากสถิติดังที่ได้กล่าวถึงด้านการลงทุนของบริษัทที่ต้องอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของส านักงาน คปภ. ซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลัง การเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินด้วยวิธีการด ารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Base Capital: RBC) เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในความมี
เสถียรภาพทางการเงินที่ดี มีระบบการตรวจสอบฐานะทางการเงินที่มีคุณภาพท าให้บริษัทความแข็งแกร่งและมั่นคง  
ซึ่งจะท าให้ธุรกิจขยายการเติบโตได้สูงขึ้น และประชาชนยอมรับมากข้ึน 
  4.  ทัศนคตแิละความเช่ือมั่นต่อบริษทัประกนัชีวิต ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจการเสนอขายบริการหรือค ามั่น
สัญญาที่ว่าจะให้ความคุ้มครองต่อชีวิตในกรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้นในอนาคต กรมธรรม์ประกันชีวิตจึงเป็นหลักฐานส าคัญ
ของสัญญาประกันภัย ที่ก าหนดเงื่อนไขชัดเจนในการจ่ายจ านวนเงินหรือเงินผลประโยชน์ตามสัญญา ปัจจัยในการซื้อ
กรมธรรม์ของประชาชนคือความเชื่อมั่น ไว้วางใจและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นผลมาจากความมั่นคง
ในฐานะการเงินและสภาพคล่อง หรือความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วน รวดเร็วและ
ตลอดเวลา ดังนั้น หากการเสนอขายไม่ถูกต้อง ไม่มีคุณภาพการบริการที่ดี ย่อมท าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นใน
การท าประกันชีวิต การพัฒนาบุคลากรด้านการขายของแต่ละบริษัทที่ต้องการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อ
สร้างการขยายตลาดได้อย่างยั่งยืน แม้ปัจจุบันนี้ประชาชนเริ่มมีทัศนคติที่ดีต่อการท าประกันภัย แต่หากการน าเสนอ
ขายไม่ถูกต้องจะขาดโอกาสในท าให้ธุรกิจประกันภัยการเติบโตได้ 
  5.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิตของประชาชน แม้ทุกวันนี้ความรู้เรื่องการประกันชีวิตของ
ประชาชนจะมีมากขึ้น แต่ความเข้าใจในเรื่องของสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องให้
ข้อมูลแก่ผู้เอาประกันในเร่ืองความคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยพึงจะได้รับในขั้นตอน
การเสนอขาย ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยหรือส านักงาน คปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมธุรกิจประกันภัยได้
จัดท าคู่มือต่าง ๆ ออกมาเพื่อแจกจ่ายและท าความเข้าใจให้กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งการจัด
กิจกรรมร่วมกันในการให้ประชาชนได้เข้าถึงการประกันชีวิต 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ปี เป็นต้น

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต1-31
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 จากตารางท่ี 1.13 ประเทศไทยมีจ านวนประชากร 64.6 ล้านคน มีผู้สูงอายุ 60-64 ปีในอัตราร้อยละ 12.5 
และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปในอัตราร้อยละ 9.9  
 2.  การขยายอายุการท างาน  ประเทศสิงคโปร์นั้นภาครัฐได้ส่งสัญญาณให้แก่ประชากรในประเทศรับทราบ
อย่างชัดเจนว่าชาวสิงคโปร์ต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลัก สิงคโปร์ไม่มุ่งเน้นการเป็นรัฐสวัสดิการแต่อย่างใด ประชาชนต้อง
มีการวางแผนการออมตลอดช่วงชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีรายได้ในการด าเนินชีวิต  มีที่อยู่อาศัย ได้รับสิทธิในการ
รักษาพยาบาล ตลอดจนมีเงินบ านาญในยามชราภาพอย่างพอเพียง ภาครัฐจึงสนับสนุนให้ประชากรมีส่วนร่วมในก าลัง
แรงงานต่อไป แม้ว่าอายุจะสูงแล้วก็ตาม แนวคิดการพึ่งพาตนเองนี้ได้ซึมซับเข้าสู่วิถีชีวิตและค่านิยมของประชาชนใน
ประเทศ ดังจะเห็นได้จากการที่ประชากรสูงอายุจ านวนมากยังคงท างานอยู่ เพื่อเป็นหลักประกันว่าตนเองจะมีรายได้
อย่างเพียงพอเพื่อใช้ในยามชรา ส าหรับประเทศไทย การขยายอายุการท างานยังไม่ครอบคลุมทั่วไปทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ขึ้นอยู่กับวิชาชีพเฉพาะด้านเท่านั้น เช่น แพทย์ ผู้พิพากษา เป็นต้น แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการขยายอายุ
การท างานให้มากข้ึน เช่น การมีแนวโน้มที่จะขยายอายุการเกษียณของข้าราชการไปจนถึงอายุ 65 เป็นต้น 
 3.  ความมั่นคงของบริษัทประกนัชีวิต จากสถิติดังที่ได้กล่าวถึงด้านการลงทุนของบริษัทที่ต้องอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของส านักงาน คปภ. ซึ่งข้ึนอยู่กับกระทรวงการคลัง การเพ่ิมความแข็งแกร่งทางการเงินด้วยวิธีการด ารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Base Capital: RBC) เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในความมี
เสถียรภาพทางการเงินที่ดี มีระบบการตรวจสอบฐานะทางการเงินที่มีคุณภาพท าให้บริษัทความแข็งแกร่งและมั่นคง  
ซึ่งจะท าให้ธุรกิจขยายการเติบโตได้สูงขึ้น และประชาชนยอมรับมากข้ึน 
  4.  ทัศนคตแิละความเช่ือมั่นต่อบริษทัประกนัชีวิต ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจการเสนอขายบริการหรือค ามั่น
สัญญาที่ว่าจะให้ความคุ้มครองต่อชีวิตในกรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้นในอนาคต กรมธรรม์ประกันชีวิตจึงเป็นหลักฐานส าคัญ
ของสัญญาประกันภัย ที่ก าหนดเงื่อนไขชัดเจนในการจ่ายจ านวนเงินหรือเงินผลประโยชน์ตามสัญญา ปัจจัยในการซื้อ
กรมธรรม์ของประชาชนคือความเชื่อมั่น ไว้วางใจและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นผลมาจากความมั่นคง
ในฐานะการเงินและสภาพคล่อง หรือความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วน รวดเร็วและ
ตลอดเวลา ดังนั้น หากการเสนอขายไม่ถูกต้อง ไม่มีคุณภาพการบริการที่ดี ย่อมท าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นใน
การท าประกันชีวิต การพัฒนาบุคลากรด้านการขายของแต่ละบริษัทที่ต้องการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อ
สร้างการขยายตลาดได้อย่างยั่งยืน แม้ปัจจุบันนี้ประชาชนเริ่มมีทัศนคติที่ดีต่อการท าประกันภัย แต่หากการน าเสนอ
ขายไม่ถูกต้องจะขาดโอกาสในท าให้ธุรกิจประกันภัยการเติบโตได้ 
  5.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิตของประชาชน แม้ทุกวันนี้ความรู้เรื่องการประกันชีวิตของ
ประชาชนจะมีมากข้ึน แต่ความเข้าใจในเรื่องของสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องให้
ข้อมูลแก่ผู้เอาประกันในเร่ืองความคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยพึงจะได้รับในขั้นตอน
การเสนอขาย ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยหรือส านักงาน คปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมธุรกิจประกันภัยได้
จัดท าคู่มือต่าง ๆ ออกมาเพื่อแจกจ่ายและท าความเข้าใจให้กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งการจัด
กิจกรรมร่วมกันในการให้ประชาชนได้เข้าถึงการประกันชีวิต 
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  6.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจ าหน่าย ปัจจุบันบริษัทประกันภัยให้
ความส าคัญกับการลงทุนในระบบเทคโนโลยีเพื่อท าให้การท างานง่ายและสะดวกรวดเร็ว แม้การลงทุนน าเอาระบบที่
ทันสมัยมาใช้จะท าให้มีค่าใช้จ่ายสูง แต่จะท าให้ก้าวทันธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ หากฝ่ายขายได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทั้งในส่วนการพิจารณารับประกันภัย การพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ต่าง  ๆ ก็จะ
ส่งผลให้เพิ่มยอดขายได้ การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตมีมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการค้าในรูปแบบใหม่ที่เป็นลักษณะ
ออนไลน์มากขึ้น (e-Commerce) เช่น การขายผ่านเว็บไซต์หรือผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆ ซึ่งท าให้ต้นทุนต่ า ใน
อนาคตอัตราเบี้ยประกันภัยอาจลดลงได้  
 7. การเปิดเสรีด้านการประกันภัย ผลกระทบของประเทศไทยจากการเปิดตลาดเสรีการค้าและบริการของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ย่อมจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในประเทศที่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันต่ า ดังนั้น อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในประเทศต้องเร่งปรับตัวทั้งด้านการพัฒนา
บุคลากรภายในและฝ่ายขาย ด้านการจัดท าข้อมูล ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  8.  การลดลงของอัตราดอกเบี้ย การยื่นขออนุมัติกรมธรรม์ประกันภัย ต้องได้รับอนุมัติจาก ส านักงาน คปภ. 
ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้น นอกจากอัตรามรณะ และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอาจมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้อาจท าให้เบี้ยประกันภัยมีราคาที่ลดลง
ได้ แต่อย่างไรก็ตาม นักคณิตศาสตร์คือผู้ที่จะท าหน้าที่ในการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่งขึ้นอยู่กับแบบประกันภัย 
พฤติกรรมความเสี่ยงและสุขภาพของแต่ละคน 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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บทที ่2 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ      นช.2                             
                    (1 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่
2.1 ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต 
2.2 เงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิต 
2.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย  
 

แนวคดิ 
1.  สัญญาประกันชีวิตมีลกัษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ

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

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

3.  การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลักคือสัญญาประกันชีวิตที่ผู้ เอา
ประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
ส่วนสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเป็นการขยายความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญา
หลัก ได้แก่ ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุและความคุ้มครองด้านสุขภาพ   
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 เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายลักษณะเฉพาะของสญัญาประกนัชีวิตได้ 
 2. อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสญัญาประกนัชีวิตได้ 
 3. อธิบายสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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บทที ่2 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ      นช.2                             
                    (1 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่
2.1 ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต 
2.2 เงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิต 
2.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย  
 

แนวคดิ 
1.  สัญญาประกันชีวิตมีลกัษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ

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

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

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

 
วตัถุประสงค์ 
 

 เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายลักษณะเฉพาะของสญัญาประกนัชีวิตได้ 
 2. อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสญัญาประกนัชีวิตได้ 
 3. อธิบายสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกนัชีวิต  2-3 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ลกัษณะเฉพาะของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ โดยเมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยลักษณะส าคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
พิเศษ คือ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน  และ
เป็นสัญญาประกันชีวิตที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เรื่องการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชี วิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์             
ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และ 
แบบบ านาญ แต่ทั้งนี้การตีความสัญญาประกันภัยนั้นจะต้องพิจารณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่าเขามีเจตนาที่
แท้จริงในการท าสัญญาอย่างไร การเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดข้ึนของสัญญา
ประกันชีวิต กล่าวคือ ต้องมีบุคคลสองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้เสนอและฝ่ายผูส้นอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์
โดยเข้าท าสัญญาต่อกัน และในการฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีกฎหมายก าหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ 
จึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 และอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

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

 
1. หลกัเกีย่วกบัส่วนได้เสียอนัอาจเอาประกนัภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

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

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

1.1 การเอาประกันชีวิตของตนเอง  หลักในเรื่องนี้มีอยู่ว่า บุคคลทุกคนย่อมมีส่วนได้เสียในชีวิตของตนเอง 
และอาจเอาประกันชีวิตของตนเองได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยจะตกลง
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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หลักส่วนได้เสียถือเป็นหลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่ บัญญัติไว้ในมาตรา 863 ว่า “อัน
สัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่
อย่างหนึ่งอย่างใด” ซึ่งหมายความว่า ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของ ผู้ที่ตนได้เอาประกันภัยไว้ แต่
เนื่องจากชีวิตและร่างกายนั้นหากบุคคลนั้นได้ถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บ ก็เป็นความเสียหายที่ไม่อาจประมาณ
ได้ว่ามีราคาเท่าใด จะตีราคาตัวเอง ตีราคาบิดา มารดา หรือภรรยา และบุตรว่ามีราคาเท่าใดนั้นย่อมท าไม่ได้ ส่วนได้
เสียนั้นให้ดูว่าหากมีภัยที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งอาจจะส่งผลให้อีกบุคคลหนึ่งได้รับประโยชน์หรือเสีย
ประโยชน์หรือไม่ เช่น ภรรยาย่อมมีส่วนได้เสียจากมรณกรรมของสามีซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว ท าให้ได้รับความล าบาก
ในการที่จะต้องเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง นั่นคือ ภรรยามีส่วนได้เสียในชีวิตของสามี นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่า การประกัน
ชีวิตเกิดขึ้นเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจของมนุษย์สิ่งที่เป็นพื้นฐานรองรับการมีอยู่ของประกันชีวิตก็คือเศรษฐกิจ ถ้าไม่มี
สาเหตุทางเศรษฐกิจการประกันชีวิตก็จะไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้มีผลมาจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของบุคคลนั้นที่มีต่อครอบครัว
และตนเอง ดังนี้ค าว่าการประกันชีวิต จึงได้ให้ความหมายอย่างง่าย ๆ ว่า เงินที่จะส่งมอบในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม 
หลักทั่วไปของสัญญาประกันภัยตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 นั้น ผู้เอาประกันภัยตนเองย่อม
ท าได้เพราะตนเองย่อมมีส่วนได้เสียในชีวิตของตนเองอย่างแน่นอน แต่ถ้าเป็นการเอาประกันชีวิตของบุคคลอ่ืน ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้ที่ตนเอาประกันชีวิต ถ้าไม่มีส่วนได้เสีย สัญญาประกันชีวิตนั้นก็ไม่ผูกพัน
คู่สัญญาประการใด (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 76-77) 

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

1.1 การเอาประกันชีวิตของตนเอง  หลักในเรื่องนี้มีอยู่ว่า บุคคลทุกคนย่อมมีส่วนได้เสียในชีวิตของตนเอง 
และอาจเอาประกันชีวิตของตนเองได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยจะตกลง
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  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกนัชีวิต  2-5 
 

 

กันว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยควรมีจ านวนเท่าใด ซึ่งควรค านึงถึงความเหมาะสม ตลอดจนความสามารถในการช าระ
เบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายประกอบด้วย นอกจากนี้ผู้รับประกันภัยจะต้องพิจารณาถึงรายละเอียด
เก่ียวกับผู้ที่ขอเอาประกันชีวิตเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่  และถ้ารับประกันชีวิตผู้เอาประกันภัย
ควรต้องจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเป็นจ านวนเท่าใด เช่น 1) อายุของผู้เอาประกันภัยเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้ในการพิจารณาว่า
จะรับประกันชีวิตบุคคลนั้นได้หรือไม่ 2) ขนาดของร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ าหนักเกินหรือต่ ากว่าปกติ 3) สุขภาพ        
4) ประวัติส่วนตัว เช่น สูบบุหรี่ หรือดื่มสุราหรือไม่ 5) อาชีพ 6) ที่อยู่อาศัย 7) เชื้อชาติหรือสัญชาติ 8) ฐานะทาง
เศรษฐกิจ (รายได้) 9) แบบของกรมธรรม์ประกันภัย  

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

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

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

3) กรณีที่ท าสัญญาประกันชีวิตตนเองไว้ แล้วระบุให้ผู้อื่นเป็นผู้รับประโยชน์ 
 เนื่องจากกฎหมายมิได้มีบทบัญญัติว่า ผู้รับประโยชน์จะต้องมีส่วนได้เสียกับชีวิตของผู้เอาประกันภัย 
ฉะนั้นผู้รับประโยชน์จะเป็นใครก็ย่อมจะต้องเป็นไปตามความประสงค์ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ ในกรณีเช่นนี้ หาก
ผู้รับประโยชน์ไม่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องหรือไม่มีส่วนได้เสียกับผู้เอาประกันภัยแล้วย่อมจะเป็นมูลเหตุให้เกิดฆาตกรรม
เพื่อหวังที่จะได้รับเงินประกันชีวิต ดังนั้นเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าว กฎหมายจึงได้บัญญัติไว้ว่า ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับ
ประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาแล้ว ผู้รับประกันภัยก็ไม่ต้องจ่ายเงินตามจ านวนที่ระบุไว้แก่ผู้รับประโยชน์ แต่ต้องจ่ายค่า   
ไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัยทั้งนี้เป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ มาตรา 895 
ก าหนดไว้ 
           ดังนั้นในทางปฏิบัติผู้รับประกันภัยมักจะค านึงด้วยว่าผู้รับประโยชน์ควรต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้เอา
ประกันภัยด้วยจึงจะยินยอมให้เป็นผู้รับประโยชน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยที่จะต้องพิจารณาความเสี่ยงในเร่ืองนี้
ด้วย 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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โดยค าพิพากษาศาลฎีกาที่เก่ียวข้องกับการเอาประกันชีวิตของตนเอง มีดังต่อไปนี้ 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2447/2516 ได้มีการวินิจฉัยไว้ว่า ไม่มีกฎหมายบทใดจ ากัดสิทธิผู้เอาประกันภัยว่าจะ

ระบุใครเป็นผู้รับประโยชน์ไม่ได้บ้าง แม้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ญาติของผู้เอาประกันภัยก็ย่อมถูกระบุเป็นผู้รับประโยชน์
ได้   

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

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

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

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

2) คู่หมัน้ ในส่วนที่เก่ียวกับคู่หมั้นนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้อาจพิจารณาได้ว่า 
ชายหญิงที่เป็นคู่หมั้นกันย่อมมีความผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งหากผิดสัญญาหมั้นก็อาจพิจารณาถูกบังคับให้ใช้ค่าทดแทน
ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1439 และมาตรา 1441 ที่ถือได้ว่าเป็นส่วนได้เสียในชีวิตของกันและ
กัน ดังนั้น จึงน่าจะพอฟังเป็นเหตุสนับสนุนในการเอาประกันชีวิตของคู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งได้ แต่เงินประกันชีวิตนั้นก็ควร
จะมีจ านวนพอสมควร มิใช่ไม่จ ากัดจ านวน 

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

 

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกนัชีวิต  2-7 
 

 

       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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โดยค าพิพากษาศาลฎีกาที่เก่ียวข้องกับการเอาประกันชีวิตของตนเอง มีดังต่อไปนี้ 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2447/2516 ได้มีการวินิจฉัยไว้ว่า ไม่มีกฎหมายบทใดจ ากัดสิทธิผู้เอาประกันภัยว่าจะ

ระบุใครเป็นผู้รับประโยชน์ไม่ได้บ้าง แม้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ญาติของผู้เอาประกันภัยก็ย่อมถูกระบุเป็นผู้รับประโยชน์
ได้   

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

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

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

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

2) คู่หมัน้ ในส่วนที่เก่ียวกับคู่หมั้นนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้อาจพิจารณาได้ว่า 
ชายหญิงที่เป็นคู่หมั้นกันย่อมมีความผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งหากผิดสัญญาหมั้นก็อาจพิจารณาถูกบังคับให้ใช้ค่าทดแทน
ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1439 และมาตรา 1441 ที่ถือได้ว่าเป็นส่วนได้เสียในชีวิตของกันและ
กัน ดังนั้น จึงน่าจะพอฟังเป็นเหตุสนับสนุนในการเอาประกันชีวิตของคู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งได้ แต่เงินประกันชีวิตนั้นก็ควร
จะมีจ านวนพอสมควร มิใช่ไม่จ ากัดจ านวน 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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สวัสดิการให้แก่พนักงานของตนเอง  กรณีของค าพิพากษาศาลฎีกาที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
เช่น  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 64/2516 (ประชุมใหญ่) โจทก์จ้างคนขับรถบรรทุกน้ ามัน โจทก์ต้องรับผิดต่อการ
กระท าละเมิดในทางการที่จ้างของลูกจ้าง และต้องจ่ายเงินแก่ทายาทผู้อยู่ใต้อุปการะของลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่
ความตายเพราะอุบัติเหตุ นอกจากนั้นรถของโจทก์มีราคาไม่น้อย โจทก์ต้องใช้คนขับที่มีความช านาญและไว้ใจได ้โจทก์
จึงมีส่วนได้เสียที่จะเอาประกันชีวิตลูกจ้างดังกล่าวได้ ในคดีนี้ศาลฎีกาตีความส่วนได้เสียไกลกว่าของต่างประเทศ 
เพราะในต่างประเทศถือหลักการประกันชีวิตได้เฉพาะลูกจ้างที่ท าหน้าที่ส าคัญ (Keyman Insurance) หากนายจ้าง
ขาดลูกจ้างจะท าให้กิจการของนายจ้างได้รับผลกระทบกระเทือน  นายจ้างจึงอาจเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้ นายจ้าง
สามารถเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้เท่ากับเปิดโอกาสให้นายจ้างหาก าไรจากชีวิตและความตายของลูกจ้างได้มาก จึงควร
ระบุให้เอาประกันได้เฉพาะความเสียหายที่นายจ้างซึ่งได้รับจากการตายของลูกจ้าง หากก าหนดจ านวนเงินเอาประกัน
ไว้สูงเกินควรน่าจะถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อย ตกเป็นโมฆะเฉพาะส่วนที่เกินความเสียหาย ซึ่งจะเหมาะสมและเป็น
ธรรมมากกว่า หรือนายจ้างอาจเลือกท าสัญญาประกันภัยค้ าจุนความรับผิดที่อาจเกิดจากลูกจ้าง 
 ผลของการท าสัญญาประกันภัยโดยไม่มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 
บัญญัติว่า “สัญญาประกันภัยย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างใด” หมายความว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเรียกร้องให้อีก
ฝ่ายปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้ ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เอาประกันช าระเบี้ยประกันภัยและไม่มีหน้าที่จะต้อง
ใช้เงินให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ 

2.  หลกัเกีย่วกบัความสุจริตอย่างยิง่ของคู่สัญญา (Principle of Utmost Good Faith)  

 การท าสัญญาทั่วไป แม้บุคคลจะต้องใช้สิทธิของตนโดยสุจริต คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิที่จะต่อรองในการ
ตกลงให้เกิดผลดีที่สุดแก่ตน แม้จะต้องห้ามมิให้กล่าวเท็จก็ไม่จ าเป็นต้องชี้ช่องให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเห็นข้อเสียเปรียบ 
เป็นหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่จะต้องสืบสวนใคร่ครวญส่วนได้เสียของตนเอาเอง เหตุเช่นนี้จะเป็นธรรมก็ต่อเมื่อ
คู่สัญญามีโอกาสเท่าเทียมกันในอันที่จะได้รู้ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในเร่ืองที่จะท าสัญญานั้น และตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า
สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาเสี่ยงโชค ดังนั้นข้อเท็จจริงที่ใช้ในการค านวณโอกาสของการเสี่ยงภัยที่ไม่
แน่นอน เป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในความรู้ของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการท าสัญญา ผู้รับ
ประกันภัยจึงควรจะได้รู้ถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ นั้นเก่ียวกับผู้เอาประกันภัย เพื่อน ามาเป็นข้อพิจารณาในการรับประกัน
ชีวิตและเพื่อมิให้มีการพิจารณารับประกันภัยผิดพลาด ข้อเท็จจริงที่ผู้รับประกันภัยจะได้มาในระหว่างการเจรจาตกลง
นี้ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 377) 
 สุรพล  สุขทรรศนีย์ (2549, น. 38)  กล่าวว่า ตามปกติเมื่อบุคคลตกลงท านิติกรรมสัญญา หรือใช้สิทธิต่าง ๆ 
ทุกคนมีหน้าที่ต้องกระท าโดยสุจริตอยู่แล้ว ดังที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 บัญญัติว่า “ในการใช้
สิทธิแห่งตนก็ดี ในการช าระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระท าโดยสุจริต” ซึ่งก็หมายความว่า จะต้องกระท าอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่กล่าวเท็จ ไม่ฉ้อฉลหลอกลวงให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดในข้อส าคัญ แต่สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาลักษณะ
พิเศษที่กฎหมายบังคับให้คู่สัญญาฝ่ายผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องชี้แจงแสดงข้อบกพร่องของตนให้ฝ่ายผู้รับประกันภัย
ทราบ โดยเหตุผลที่ว่าการที่ผู้รับประกันภัยตัดสินใจเข้าเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจ าเป็นต้อง
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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สวัสดิการให้แก่พนักงานของตนเอง  กรณีของค าพิพากษาศาลฎีกาที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
เช่น  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 64/2516 (ประชุมใหญ่) โจทก์จ้างคนขับรถบรรทุกน้ ามัน โจทก์ต้องรับผิดต่อการ
กระท าละเมิดในทางการที่จ้างของลูกจ้าง และต้องจ่ายเงินแก่ทายาทผู้อยู่ใต้อุปการะของลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่
ความตายเพราะอุบัติเหตุ นอกจากนั้นรถของโจทก์มีราคาไม่น้อย โจทก์ต้องใช้คนขับที่มีความช านาญและไว้ใจได ้โจทก์
จึงมีส่วนได้เสียที่จะเอาประกันชีวิตลูกจ้างดังกล่าวได้ ในคดีนี้ศาลฎีกาตีความส่วนได้เสียไกลกว่าของต่างประเทศ 
เพราะในต่างประเทศถือหลักการประกันชีวิตได้เฉพาะลูกจ้างที่ท าหน้าที่ส าคัญ (Keyman Insurance) หากนายจ้าง
ขาดลูกจ้างจะท าให้กิจการของนายจ้างได้รับผลกระทบกระเทือน  นายจ้างจึงอาจเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้ นายจ้าง
สามารถเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้เท่ากับเปิดโอกาสให้นายจ้างหาก าไรจากชีวิตและความตายของลูกจ้างได้มาก จึงควร
ระบุให้เอาประกันได้เฉพาะความเสียหายที่นายจ้างซึ่งได้รับจากการตายของลูกจ้าง หากก าหนดจ านวนเงินเอาประกัน
ไว้สูงเกินควรน่าจะถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อย ตกเป็นโมฆะเฉพาะส่วนที่เกินความเสียหาย ซึ่งจะเหมาะสมและเป็น
ธรรมมากกว่า หรือนายจ้างอาจเลือกท าสัญญาประกันภัยค้ าจุนความรับผิดที่อาจเกิดจากลูกจ้าง 
 ผลของการท าสัญญาประกันภัยโดยไม่มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 
บัญญัติว่า “สัญญาประกันภัยย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างใด” หมายความว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเรียกร้องให้อีก
ฝ่ายปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้ ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เอาประกันช าระเบี้ยประกันภัยและไม่มีหน้าที่จะต้อง
ใช้เงินให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ 

2.  หลกัเกีย่วกบัความสุจริตอย่างยิง่ของคู่สัญญา (Principle of Utmost Good Faith)  

 การท าสัญญาทั่วไป แม้บุคคลจะต้องใช้สิทธิของตนโดยสุจริต คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิที่จะต่อรองในการ
ตกลงให้เกิดผลดีที่สุดแก่ตน แม้จะต้องห้ามมิให้กล่าวเท็จก็ไม่จ าเป็นต้องชี้ช่องให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเห็นข้อเสียเปรียบ 
เป็นหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่จะต้องสืบสวนใคร่ครวญส่วนได้เสียของตนเอาเอง เหตุเช่นนี้จะเป็นธรรมก็ต่อเมื่อ
คู่สัญญามีโอกาสเท่าเทียมกันในอันที่จะได้รู้ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในเร่ืองที่จะท าสัญญานั้น และตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า
สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาเสี่ยงโชค ดังนั้นข้อเท็จจริงที่ใช้ในการค านวณโอกาสของการเสี่ยงภัยที่ไม่
แน่นอน เป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในความรู้ของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการท าสัญญา ผู้รับ
ประกันภัยจึงควรจะได้รู้ถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ นั้นเก่ียวกับผู้เอาประกันภัย เพื่อน ามาเป็นข้อพิจารณาในการรับประกัน
ชีวิตและเพื่อมิให้มีการพิจารณารับประกันภัยผิดพลาด ข้อเท็จจริงที่ผู้รับประกันภัยจะได้มาในระหว่างการเจรจาตกลง
นี้ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 377) 
 สุรพล  สุขทรรศนีย์ (2549, น. 38)  กล่าวว่า ตามปกติเมื่อบุคคลตกลงท านิติกรรมสัญญา หรือใช้สิทธิต่าง ๆ 
ทุกคนมีหน้าที่ต้องกระท าโดยสุจริตอยู่แล้ว ดังที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 บัญญัติว่า “ในการใช้
สิทธิแห่งตนก็ดี ในการช าระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระท าโดยสุจริต” ซึ่งก็หมายความว่า จะต้องกระท าอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่กล่าวเท็จ ไม่ฉ้อฉลหลอกลวงให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดในข้อส าคัญ แต่สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาลักษณะ
พิเศษที่กฎหมายบังคับให้คู่สัญญาฝ่ายผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องชี้แจงแสดงข้อบกพร่องของตนให้ฝ่ายผู้รับประกันภัย
ทราบ โดยเหตุผลที่ว่าการที่ผู้รับประกันภัยตัดสินใจเข้าเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจ าเป็นต้อง
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ทราบข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจ และเพื่อมิให้ผู้รับประกันภัยตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบเกินไปในการ
ท าสัญญา จึงถือเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเหล่านี้ เรียกว่า “หลักสุจริตอย่างยิ่ง”  
 หลักสุจริตอย่างยิ่งนั้นเป็นหลักส าคัญและจ าเป็นต้องมีในสัญญาประกันชีวิต เพราะเป็นหลักที่สนับสนุนให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่คู่สัญญา ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยยอมรับหลักนี้  โดยมาตรา 865 วรรคหนึ่ง 
ก าหนดไว้ว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อม
อาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วและเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับ
ประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือรู้อยู่แล้วว่าแถลงข้อความนั้นเป็นความ
เท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ” ทั้งที่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1621 ก็ได้บัญญัติให้คู่สัญญา
เปิดเผยข้อความจริงในการท าสัญญาไว้แล้ว แต่ก็ยังน ามาบัญญัตินั้นไว้โดยเฉพาะในเรื่องประกันภัยอีกด้วย และค า
พิพากษาของศาลไทย ก็ได้วินิจฉัยเป็นแนวเดียวกันมาโดยตลอด 
 สัญญาประกันชีวิตนับอยู่ในสัญญาจ าพวกที่ต้องมีความสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง การที่ผู้รับประกันภัยเข้าท า
สัญญาจะใช้เงินโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลใดนั้น ฐานะอนามัยและสุขภาพของบุคคลนั้นย่อมเป็น
สาระส าคัญอย่างยิ่ง ถ้ามีโรคประจ าตัวย่อมมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยปกติผู้รับประกันภัยจะต้อง
เรียกเอาเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นกว่าปกติ เพราะเป็นการเสี่ยงภัยที่จะต้องใช้เงินให้เป็นจ านวนแน่นอนและเร็ววันด้วย 
และบางทีอาจถึงแก่ไม่ยอมท าสัญญาด้วยเลยก็ได้ ทั้งนี้เพราะการรับท าสัญญาด้วยผู้รับประกันภัยได้รับเบี้ยประกันภัย
เพียงเดือนหนึ่งหรือสองเดือน  ผู้เอาประกันภัยก็ตายลง และมีผลให้ผู้รับประกันภัยต้องใช้เงินให้มากกว่าเบี้ยประกันภัย
ที่รับมา ผู้รับประกันภัยก็คงไม่ประสงค์ที่จะท าสัญญาด้วยแน่นอน ผู้รับประกันภัยจึงต้องการรู้รายละเอียดทั้งหลาย
เก่ียวกับสุขภาพอนามัยของบุคคลนั้นและเมื่อเกี่ยวด้วยสุขภาพอนามัยของบุคคลใด ก็ไม่เห็นมีใครจะรู้ได้ดีกว่าเจ้าตัว
ของเขาเอง แม้แพทย์ของผู้รับประกันภัยสมัยนี้จะมีความรู้สอดส่องเห็นได้มาก โรคบางชนิดก็ไม่สามารถหยั่งรู้ได้ ดังนั้น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 จึงก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องเปิดเผยข้อความ
จริงอันเป็นสาระส าคัญในการเข้าท าสัญญาประกันชีวิตนั้น 
 สัญญาประกันชีวิตจึงเป็นสัญญาที่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา และนอกจากนี้สัญญา
ประกันชีวิตยังเป็นสัญญาต่างตอบแทนอย่างหนึ่งที่มีลักษณะแตกต่างกับสัญญาต่างตอบแทนอ่ืน ๆ ในแง่ที่ค่าตอบแทน
ของคู่สัญญาไม่เท่าเทียมกัน จะเห็นได้ว่าผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ช าระเบี้ยประกันภัยจ านวนหนึ่งเพื่อคุ้มครองภัยหรือ
ความตายที่จะเกิดแก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายเงินเอาประกันภัยเมื่อเกิดภัยนั้นขึ้นเป็นจ านวน
มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ตนได้รับจากผู้เอาประกันภัยหลายเท่า เม่ือค่าตอบแทนตามสัญญาประกันชีวิตมีจ านวนไม่เท่า
เทียมกันเช่นนี้ การเข้าท าสัญญาประกันชีวิตจะต้องค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยโดยอาศัยหลักวิชาคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องใช้ข้อมูลสถิติในการประเมินความเสี่ยงภัย ข้อมูลที่เก่ียวข้องโดยตรงกับตัวผู้เอาประกันภัยเป็นส่วน
ใหญ่ และข้อมูลเหล่านี้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รู้ดีที่สุดแต่เพียงฝ่ายเดียว ฉะนั้น เพื่อที่จะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นไป
ด้วยความเป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้อยู่ในฐานะผู้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในการเสี่ยงภัยของตน จึงมี

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

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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หน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงเหล่านั้นให้ผู้รับประกันภัยทราบ การไม่เปิดเผยข้อความจริงและการไม่แถลงข้อความ
เป็นเท็จ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะท าให้ผู้รับประกันภัยสามารถประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม หาก
ปรากฏว่าข้อความจริงที่เปิดเผยให้ผู้รับประกันภัยได้ทราบนั้นเป็นความเสี่ยงที่นอกเหนือความสามารถที่ผู้รับ
ประกันภัยจะรับเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงภัยได้ ผู้รับประกันภัยจะไม่รับประกันชีวิตรายนั้น หรือถ้าหากภัยนั้นยังอยู่
ในวิสัยที่จะรับเสี่ยงได้แต่ภาระความเสี่ยงนั้นสูงกว่าปกติ ผู้รับประกันภัยก็อาจจะรับประกันชีวิตโดยการปรับอัตราเบี้ย
ประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่สูงกว่าปกตินั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เข้าร่วมการเฉลี่ยการเสี่ยงภัย 
หลักความสุจริตอย่างยิ่งจึงเป็นหลักส าคัญอีกข้อหนึ่ง (ชูพงศ์ กระแสร์, 2555, น. 27-28)    
 ตัวอย่างค าพิพากษาเก่ียวกับหลักสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา มีดังนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2447/2516 หากผู้รับประกันภัยควรจะได้รู้เท่าทันถึงฐานะของบุคคลผู้ขอเอาประกัน
ชีวิตโดยใช้ความระมัดระวังสอดส่องเยี่ยงวิญญูชนแล้ว แม้ผู้ขอเอาประกันภัยจะปกปิดหรือแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ฐานะอันแท้จริง ผู้รับประกันภัยก็หามีสิทธิบอกล้างโมฆียะกรรมไม่ เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 866 ให้ถือว่าสัญญาเป็นอันสมบูรณ์แล้ว 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 922/2542 ในสัญญาประกันชีวิตเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยซึ่งการใช้เงินย่อมอาศัย
ความทรงชีพหรือมรณะของตน ต้องเปิดเผยข้อความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบ ท. ผู้เอาประกันชีวิตป่วยเป็นวัณโรค
ปอดซึ่งเป็นโรคร้ายแรงและได้รับการรักษาเก่ียวกับโรคดังกล่าวเป็นเวลานาน แต่มิได้แจ้งข้อความจริงดังกล่าวให้จ าเลย
ทราบเมื่อขอเอาประกันชีวิต ซึ่งหากจ าเลยทราบก็อาจเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นหรือไม่รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิต
จึงเป็นโมฆียะ ผู้รับประกันภัยย่อมมีสิทธิที่บอกล้างนิติกรรมได้โดยมิต้องค านึงว่าผู้เอาประกันภัยจะถึงแก่ความตาย
หรือไม่ หรือตายด้วยเหตุใด เมื่อผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่ความตายแล้ว จ าเลยจะบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอันเป็น
โมฆียะต่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาได้ เมื่อจ าเลยบอกล้างสัญญาอันเป็นโมฆียะแล้วจึงไม่ต้องรับผิดใช้เงิน
ให้โจทก์ 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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หน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงเหล่านั้นให้ผู้รับประกันภัยทราบ การไม่เปิดเผยข้อความจริงและการไม่แถลงข้อความ
เป็นเท็จ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะท าให้ผู้รับประกันภัยสามารถประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม หาก
ปรากฏว่าข้อความจริงที่เปิดเผยให้ผู้รับประกันภัยได้ทราบนั้นเป็นความเสี่ยงที่นอกเหนือความสามารถที่ผู้รับ
ประกันภัยจะรับเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงภัยได้ ผู้รับประกันภัยจะไม่รับประกันชีวิตรายนั้น หรือถ้าหากภัยนั้นยังอยู่
ในวิสัยที่จะรับเสี่ยงได้แต่ภาระความเสี่ยงนั้นสูงกว่าปกติ ผู้รับประกันภัยก็อาจจะรับประกันชีวิตโดยการปรับอัตราเบี้ย
ประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่สูงกว่าปกตินั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เข้าร่วมการเฉลี่ยการเสี่ยงภัย 
หลักความสุจริตอย่างยิ่งจึงเป็นหลักส าคัญอีกข้อหนึ่ง (ชูพงศ์ กระแสร์, 2555, น. 27-28)    
 ตัวอย่างค าพิพากษาเก่ียวกับหลักสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา มีดังนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2447/2516 หากผู้รับประกันภัยควรจะได้รู้เท่าทันถึงฐานะของบุคคลผู้ขอเอาประกัน
ชีวิตโดยใช้ความระมัดระวังสอดส่องเยี่ยงวิญญูชนแล้ว แม้ผู้ขอเอาประกันภัยจะปกปิดหรือแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ฐานะอันแท้จริง ผู้รับประกันภัยก็หามีสิทธิบอกล้างโมฆียะกรรมไม่ เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 866 ให้ถือว่าสัญญาเป็นอันสมบูรณ์แล้ว 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 922/2542 ในสัญญาประกันชีวิตเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยซึ่งการใช้เงินย่อมอาศัย
ความทรงชีพหรือมรณะของตน ต้องเปิดเผยข้อความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบ ท. ผู้เอาประกันชีวิตป่วยเป็นวัณโรค
ปอดซึ่งเป็นโรคร้ายแรงและได้รับการรักษาเก่ียวกับโรคดังกล่าวเป็นเวลานาน แต่มิได้แจ้งข้อความจริงดังกล่าวให้จ าเลย
ทราบเมื่อขอเอาประกันชีวิต ซึ่งหากจ าเลยทราบก็อาจเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นหรือไม่รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิต
จึงเป็นโมฆียะ ผู้รับประกันภัยย่อมมีสิทธิที่บอกล้างนิติกรรมได้โดยมิต้องค านึงว่าผู้เอาประกันภัยจะถึงแก่ความตาย
หรือไม่ หรือตายด้วยเหตุใด เมื่อผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่ความตายแล้ว จ าเลยจะบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอันเป็น
โมฆียะต่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาได้ เมื่อจ าเลยบอกล้างสัญญาอันเป็นโมฆียะแล้วจึงไม่ต้องรับผิดใช้เงิน
ให้โจทก์ 
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เร่ืองที ่2.2  
เงือ่นไขส าคญัของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 มีข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยว่า การที่กฎหมายได้บัญญัติเรื่องกรมธรรม์ประกันภั ย และ
ก าหนดมีรายการต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยไว้ก็เพื่อให้ผู้รับประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งมีเนื้อความ
เป็นไปตรงตามแบบประกันที่ได้ตกลงกันส่งให้แก่ผู้เอาประกันภัยไว้เป็นหลักฐานว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วมีความผูกพัน
คู่สัญญาเพราะสัญญาประกันชวีิตบางชนิด เช่น สัญญาประกันชีวิตก าหนดระยะเวลายาวนานอาจเป็นเวลา 15 ปี 20 ปี 
หรือตลอดชีพของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอาจจะไม่ทราบข้อตกลงระหว่างผู้เอา
ประกันภัยกับผู้รับประกันภัยก็ได้ จึงมีการก าหนดเรื่องต่าง ๆ ไว้ให้ชัดเจน ดังนั้นผู้รับประกันภัยจะออกกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีลายมือชื่อผู้รับประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องน าแบบกรมธรรม์ประกันภัยไป
ขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบ ทั้งในแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต เงื่อนไขของ
สัญญาประกันชีวิตและอัตราเบี้ยประกันภัยแล้ว ผู้รับประกันภัยจึงจะน าออกขายหรือรับประกันชีวิตตามแบบที่ได้รับ
อนุญาตนั้นกับบุคคลทั่วไปได้ ทั้งนี้การที่กฎหมายก าหนดในลักษณะนี้ไว้ก็เพื่อมุ่งคุ้มครองประชาชนทั่วไปให้ได้รับความ
เป็นธรรมทางด้านสัญญา โดยก าหนดเงื่อนไขไว้โดยชัดแจ้งไม่ใช่ว่ามีข้อยกเว้นความรับผิดจนไม่ต้องรับผิดเลย และให้มี
การเก็บเบี้ยประกันภัยในอัตราที่เหมาะสมกับความคุ้มครองที่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยด้วย  
 นายทะเบียน ได้มีค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2546 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2546 เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญฉบับมาตรฐาน ออกมาบังคับใช้กับทุกบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้มี
แบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่ กรมธรรม์ประกัน
ชีวิต แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การท่ีกรมธรรม์ประกันชีวิตมีมาตรฐานเดียวกันก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้านสัญญา เพื่อป้องกันมิให้
บริษัทประกันชีวิตร่างสัญญาที่เอาเปรียบ ไม่เป็นธรรม โดยค าสั่งนายทะเบียนดังกล่าวได้มีการแบ่งออกเป็นแต่ละหมวด 
คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ หมวดที่ 4 
การกู้ยืมเงิน และหมวดที่ 5 สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ รวมทั้งสิ้น 24 ข้อ แต่ทั้งนี้จะขอหยิบยกเงื่อนไขบาง
รายการของข้อก าหนดที่ส าคัญในสัญญาประกันชีวิต ได้แก่ 1) ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 2) การไม่โต้แย้ง
หรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย  3) การแถลงอายุคลาดเคลื่อน 4) การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่า
กรมธรรม์ 5) ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม และ 6) การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. ความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย 

มีการก าหนดให้ใบค าขอเอาประกันชีวิตและใบแถลงสุขภาพซึ่งแนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยเป็นสัญญา
ประกันชีวิต ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดไว้ว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอา
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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2-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

ประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้ว
ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท า
สัญญา หรือรู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ” ทั้งนี้บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิด
โดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในใบค าขอเอาประกันชีวิตหรือเอกสารใดที่ได้มอบให้ไว้
กับบริษัทแล้ว ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเปิดเผยข้อความจริง 

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

ในการประกันชีวิตพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตถือเป็นสาระส าคัญ ปกติมักได้แก่ข้อเท็จจริงเรื่องอายุ 
หรือประวัติสุขภาพอนามัย เช่น ผู้เอาประกันภัยเคยเป็นโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูงมาก่อนหรือไม่ ย่อมถือ
เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ  

 
2. การไม่โต้แย้งหรือคดัค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย   

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

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

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

1 เดือนนบัแต่ผูรั้บประกนัภัย
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  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกนัชีวิต  2-7 
 

 

       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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ประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้ว
ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท า
สัญญา หรือรู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ” ทั้งนี้บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิด
โดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในใบค าขอเอาประกันชีวิตหรือเอกสารใดที่ได้มอบให้ไว้
กับบริษัทแล้ว ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเปิดเผยข้อความจริง 

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

ในการประกันชีวิตพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตถือเป็นสาระส าคัญ ปกติมักได้แก่ข้อเท็จจริงเรื่องอายุ 
หรือประวัติสุขภาพอนามัย เช่น ผู้เอาประกันภัยเคยเป็นโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูงมาก่อนหรือไม่ ย่อมถือ
เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ  

 
2. การไม่โต้แย้งหรือคดัค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย   

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกนัชีวิต  2-13 
 

 

ก าหนดที่ถือได้ว่าเป็นอายุความนั้น ต้องมีลักษณะเป็นการก าหนดเวลาที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องสามารถเรียกร้อง
ให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ หากก าหนดเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้มิใช่เร่ืองที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องสามารถเรียกร้องให้
ลูกหนี้ช าระหนี้ได้แล้ว ก าหนดเวลานั้นก็ถือไม่ได้ว่าเป็นอายุความ แต่เป็นเพียงก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในกฎหมาย
โดยทั่วไป ดังเช่นค าพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 บัญญัติว่า “ใน
กรณีประกันชีวิตบุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผย
ข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่า
รู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จ สัญญานั้นเป็นโมฆียะ ซึ่งผู้รับประกันภัยย่อมมีสิทธิบอกล้างโมฆียะได้ภายใน
ก าหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้หรืออาจใช้สิทธิภายในก าหนด 5 ปี นับแต่วัน
ท าสัญญา” เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตราดังกล่าวนี้ตามที่ผู้หมายเหตุได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่าในเบื้องต้นนัน้
เป็นสิทธิของผู้รับประกันภัยที่จะบอกล้างโมฆียะกรรมได้ในกรณีที่เข้าเหตุดังกล่าว  ภายหลังเมื่อบอกล้างโมฆียะกรรม
แล้ว หากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ คู่สัญญาจึงมีสิทธิเรียกร้องให้ต่างฝ่ายต่างช าระหนี้ให้แก่กัน 
ก าหนดระยะเวลาที่เก่ียวกับสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นในภายหลังนี้จึงเป็นอายุความ เนื่องจากเป็นกรณีที่เจ้าหนี้หรือผู้มี
สิทธิเรียกร้องสามารถเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ หรือลูกหนี้มีความผูกพันที่จะต้องช าระหนี้ ส่วนสิทธิในการบอก
ล้างโมฆียะกรรมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงสิทธิซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดสิทธิเรียกร้องในการที่จะเรียกให้คู่สัญญา
แต่ละฝ่ายช าระหนี้ แม้กฎหมายก าหนดระยะเวลาไว้ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นก าหนดเวลาที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธเิรียกร้องสามารถ
เรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ จึงมิใช่อายุความ คู่สัญญาจึงสามารถตกลงย่นหรือขยายระยะเวลาให้แตกต่างไปจากที่
กฎหมายบัญญัติไว้ได้   

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

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ตัวอย่างเช่น นายสมชาย อายุจริง 60 ปี แต่แถลงว่ามีอายุ 50 ปี ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะลดจ านวนเงินที่จะ
ชดใช้ลงได้ 
 หรือ นางสมศรี อายุจริง 70 ปี แต่แถลงว่ามีอายุ 65 ปี ถ้าโดยปกติบริษัทจะรับประกันภัยส าหรับบุคคลที่มี
อายุไม่เกิน 65 ปี ดังนี้สัญญาเป็นโมฆียะตามมาตรา 893 วรรคสอง 

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

 
4. การใช้สิทธิเกีย่วกบัมูลค่ากรมธรรม์  
 การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 บัญญัติว่า “ผู้เอา
ประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสียในเวลาใด ๆ ก็ได้ด้วยการไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ถ้าและได้ส่งเบี้ย
ประกันภัยมาแล้วอย่างน้อยสามปีไซร้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือรับ
กรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จจากผู้รับประกันภัย” การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตตามมาตรานี้ เป็นการบอกเลิกสัญญาโดย
เหตุปกติ หมายความว่าสัญญานั้นสมบูรณ์อยู่ตลอดมาจนถึงเวลาบอกเลิก ผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะผูกพันตาม
สัญญาต่อไปย่อมเลิกสัญญาเสียได้โดยเพียงไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ขอให้สังเกตว่าสิทธิเลิกสัญญาตามมาตรานี้ เป็น
สิทธิของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา เว้นแต่จะเข้ากรณีสัญญาเป็นโมฆียะและผู้รับ
ประกันภัยใช้สิทธิบอกล้างเท่านั้น วิธีการบอกเลิกสัญญากฎหมายมิได้บัญญัติว่า ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้ผู้รับ
ประกันภัยทราบแต่อย่างใด เพียงแต่งดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไปก็ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาแล้ว   ผล
ของการบอกเลิกสัญญาตามมาตรานี้ หากผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยประกันภัยยังไม่ครบ 3 ปี ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใด ๆ ต่อผู้รับประกันภัย แต่ถ้าหากส่งเบี้ยประกันภัยครบ 3 ปีแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ หรือการแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาจากผู้รับประกันภัย 
ปรากฏตามตัวอย่างค าพิพาษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 433/2513 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 หาได้บัญญัติว่าการเลิก
สัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ เมื่อผู้เอาประกันภัยงดส่ง
เบี้ยประกันภัยก็ต้องถือว่าได้บอกเลิกสัญญาประกันภัยแล้วนับแต่วันที่งดส่ง แต่เมื่อปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยได้ส่งเบี้ย
ประกันภัยมาเกิน 3 ปีแล้ว ผู้เอาประกันภัยก็ชอบที่จะได้รับค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ใน
สัญญาประกันภัย 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1996/2500 ผู้เอาประกันชีวิตขาดส่งเบี้ยประกันภัยตามก าหนดอาจถือว่าผู้เอาประกัน
ชีวิตตั้งใจเลิกสัญญาตามมาตรา 894 ประกอบกับค าขอประกันภัยมีว่า ถ้าถึงก าหนดไม่ช าระเงินให้ครบตาม
ก าหนดเวลา สัญญานี้เป็นอันสิ้นสุด จึงท าให้สัญญาประกันภัยสิ้นอายุแม้จะไม่ได้ระบุข้อความนี้ไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยก็ตาม ผู้เอาประกันชีวิตส่งเบี้ยประกันภัยมาไม่ครบ 3 ปี ยังไม่มีสิทธิได้รับค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย   
 อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ กรมธรรม์ประกันชีวิตบางประเภท แม้มีการส่งเบี้ยประกันชีวิตไม่ครบ 3 ปี ก็อาจมี
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้นเมื่อผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต บริษัทก็ต้องคืนเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัยนั้น 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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ตัวอย่างเช่น นายสมชาย อายุจริง 60 ปี แต่แถลงว่ามีอายุ 50 ปี ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะลดจ านวนเงินที่จะ
ชดใช้ลงได้ 
 หรือ นางสมศรี อายุจริง 70 ปี แต่แถลงว่ามีอายุ 65 ปี ถ้าโดยปกติบริษัทจะรับประกันภัยส าหรับบุคคลที่มี
อายุไม่เกิน 65 ปี ดังนี้สัญญาเป็นโมฆียะตามมาตรา 893 วรรคสอง 

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

 
4. การใช้สิทธิเกีย่วกบัมูลค่ากรมธรรม์  
 การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 บัญญัติว่า “ผู้เอา
ประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสียในเวลาใด ๆ ก็ได้ด้วยการไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ถ้าและได้ส่งเบี้ย
ประกันภัยมาแล้วอย่างน้อยสามปีไซร้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือรับ
กรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จจากผู้รับประกันภัย” การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตตามมาตรานี้ เป็นการบอกเลิกสัญญาโดย
เหตุปกติ หมายความว่าสัญญานั้นสมบูรณ์อยู่ตลอดมาจนถึงเวลาบอกเลิก ผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะผูกพันตาม
สัญญาต่อไปย่อมเลิกสัญญาเสียได้โดยเพียงไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ขอให้สังเกตว่าสิทธิเลิกสัญญาตามมาตรานี้ เป็น
สิทธิของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา เว้นแต่จะเข้ากรณีสัญญาเป็นโมฆียะและผู้รับ
ประกันภัยใช้สิทธิบอกล้างเท่านั้น วิธีการบอกเลิกสัญญากฎหมายมิได้บัญญัติว่า ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้ผู้รับ
ประกันภัยทราบแต่อย่างใด เพียงแต่งดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไปก็ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาแล้ว   ผล
ของการบอกเลิกสัญญาตามมาตรานี้ หากผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยประกันภัยยังไม่ครบ 3 ปี ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใด ๆ ต่อผู้รับประกันภัย แต่ถ้าหากส่งเบี้ยประกันภัยครบ 3 ปีแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ หรือการแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาจากผู้รับประกันภัย 
ปรากฏตามตัวอย่างค าพิพาษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 433/2513 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 หาได้บัญญัติว่าการเลิก
สัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ เมื่อผู้เอาประกันภัยงดส่ง
เบี้ยประกันภัยก็ต้องถือว่าได้บอกเลิกสัญญาประกันภัยแล้วนับแต่วันที่งดส่ง แต่เมื่อปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยได้ส่งเบี้ย
ประกันภัยมาเกิน 3 ปีแล้ว ผู้เอาประกันภัยก็ชอบที่จะได้รับค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ใน
สัญญาประกันภัย 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1996/2500 ผู้เอาประกันชีวิตขาดส่งเบี้ยประกันภัยตามก าหนดอาจถือว่าผู้เอาประกัน
ชีวิตตั้งใจเลิกสัญญาตามมาตรา 894 ประกอบกับค าขอประกันภัยมีว่า ถ้าถึงก าหนดไม่ช าระเงินให้ครบตาม
ก าหนดเวลา สัญญานี้เป็นอันสิ้นสุด จึงท าให้สัญญาประกันภัยสิ้นอายุแม้จะไม่ได้ระบุข้อความนี้ไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยก็ตาม ผู้เอาประกันชีวิตส่งเบี้ยประกันภัยมาไม่ครบ 3 ปี ยังไม่มีสิทธิได้รับค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย   
 อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ กรมธรรม์ประกันชีวิตบางประเภท แม้มีการส่งเบี้ยประกันชีวิตไม่ครบ 3 ปี ก็อาจมี
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้นเมื่อผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต บริษัทก็ต้องคืนเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัยนั้น 
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5. ผู้เอาประกนัภัยฆ่าตวัตายหรือถูกฆาตกรรม   
 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 บัญญัติว่า     
“เมื่อใดจะต้องใช้เงินในเหตุมรณะของบุคคลหนึ่งคนใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินนั้นในเมื่อมรณภัยอันนั้น
เกิดขึ้น เว้นแต่   
 (1) บุคคลนั้นได้กระท าอัตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่งนับแต่วันท าสัญญา หรือ   
 (2) บุคคลผู้นั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา   
 ในกรณีที่ 2 นี้ ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือให้แก่ทายาท
ของผู้นั้น”  
 เหตุที่กฎหมายบัญญัติยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยไว้ ก็ด้วยวัตถุประสงค์ป้องกันมิให้มีการท าสัญญา
ประกันชีวิตเพื่อหวังเงินประกัน หรืออาจเป็นได้ที่ผู้เอาประกันชีวิตตั้งใจจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วท าสัญญาประกันชีวิตโดย
หวังว่าทายาทจะได้รับประโยชน์จากเงินประกันชีวิต กฎหมายลงโทษผู้นั้นด้วยการให้หมดสิทธิได้รับชดใช้เงินตาม
สัญญา อย่างไรก็ตามกฎหมายก็ยังค านึงด้วยเหมือนกันว่า หากถือหลักนี้โดยไม่จ ากัดเวลาไว้บ้างก็เป็นการผูกมัดผู้เอา
ประกันภัยเกินไป เพราะเมื่อท าสัญญาประกันชีวิตแล้ว ผู้เอาประกันภัยอาจมีเหตุเกี่ยวกับสภาพจิตใจคิดฆ่าตัวตาย 
และฆ่าตัวตายไปจริง ๆ ซึ่งสาเหตุของการฆ่าตัวตายอาจไม่ใช่จากการหวังเงินประกันชีวิตตามสัญญาก็ได้ ถ้าเช่นนั้นจะ
ปรับให้เป็นผิดแก่ผู้เอาประกันภัยถึงขนาดหมดสิทธิได้รับใช้เงินตามสัญญา  ทั้ง ๆ ที่ผู้ เอาประกันภัยก็ได้ส่งเบี้ย
ประกันภัยมาเป็นเวลานานแล้วเช่นนี้ก็ดูจะไม่เป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัย จากเหตุดังกล่าวกฎหมายจึงได้ก าหนดเวลา
ไว้ 1 ปี โดยเชื่อว่า ถึงแม้จะมีบุคคลต้องการท าสัญญาประกันชีวิตแล้วคิดจะฆ่าตัวตายเพื่อให้ทายาทได้รับเงินนั้น ผู้นั้น
ก็ต้องรอถึง 1 ปี  
 ส่วนกรณีผู้เอาประกันภัยหรือผู้ถูกเอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา กฎหมายต้องการลงโทษ
ผู้รับประโยชน์ด้วย จึงบัญญัติไม่ให้ผู้รับประโยชน์ได้รับเงินประกันชีวิตนั้นเลย 
 
6. การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 กระบวนการอนุญาโตตุลาการ เป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกวิธีหนึ่ง ซึ่งเกิดจากคู่กรณีที่พิพาทตกลงกัน
ให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดข้ึนระหว่างกันโดยมีกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการรองรับ และ
ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตาม 
 สัญญาประกันภัยจัดได้ว่าเป็นสัญญาทางธุรกิจประเภทหนึ่ง ในการประกอบธุรกิจประกันชีวิต อาจมีข้อพิพาท
หรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญา ซึ่งเมื่อมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้น ย่อมน าไปสู่ก ารฟ้องร้องคดี ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดภาระต่อทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเร่ืองค่าใช้จ่าย ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความ จึงได้มี
การน ากระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) มาเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทเก่ียวกับสิทธิหรือหน้าที่ของ
คู่สัญญา และยังช่วยให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัด ยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ของคู่สัญญาอันจะมีต่อไปในอนาคต ใน
กรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภททั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย ก าหนดให้มีเงื่อนไขการระงับข้อพิพาท
ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต (ตามค าสั่งนายทะเบียนที่ 95/2541) ความว่า “ในกรณีที่มีข้อ
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์กับ
บริษัทประกันชีวิต และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัท
ประกันชีวิตตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง
หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย และหากผู้มีสิทธิเรียกร้อง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ผู้รับประกันภัยก็จะตกลง
ยินยอมและให้มีการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
 การตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท หากคู่พิพาททั้งสองไม่สามารถเจรจาประนอมข้อพิพาท
กันได้ ให้ร่วมกันตั้งบุคคลผู้ท าหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทจากทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการของ
ส านักงาน คปภ. ซึ่งการตั้งอนุญาโตตุลาการต้องท าเป็นหนังสือตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
 1)  กรณีข้อพิพาทที่ไม่มีทุนทรัพย์ หรือข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้มี
จ านวน 1 คน 
 2)  กรณีข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเกิน 2,000,000 บาท ให้มีอนุญาโตตุลาการ จ านวน 3 คน 
เว้นแต่คู่พิพาทตกลงกันให้มีจ านวน 1 คน ก็ได้ 
 3)  เมื่อคู่พิพาทตกลงเลือกอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดข้อพิพาทได้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน
กับอนุญาโตตุลาการ และก าหนดวันพิจารณานัดแรก เพื่อชี้สองสถานก าหนดประเด็นข้อพิพาท 
 ตัวอย่างค าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

1) ข้อพพิาทหมายเลขแดงที่  56/2550      
 ประเดน็ข้อพพิาท  
  1. ในเวลาท าสัญญาประกันชีวิตนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย ได้ละ เว้นเสียไม่เปิดเผย
ข้อความจริงเก่ียวกับสุขภาพที่เจ็บป่วยเป็นโรคความดัน โลหิตสูงและโรคกระดูกคองอกกดรากประสาทหรือแถลง
ข้อความอันเป็นเท็จประการใดหรือไม่  
 2. การที่ผู้คัดค้านบอกล้างสัญญาประกันชีวิตเช่นนั้น สมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่  
 3. ค่าเสียหายมีเพียงใด และเป็นค่าเสียหายที่ผู้คัดค้านต้องรับผิดหรือไม่ เพียงใด  
 ข้อเท็จจริง  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549 ผู้เสนอข้อพิพาทได้ยื่นค าขอเอาประกันชีวิตแบบไม่ตรวจสุขภาพกับ
บริษัทผู้คัดค้าน ตัวแทนของผู้คัดค้านได้สอบถามข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและโรคภัยไข้เจ็บของผู้เสนอข้อพิพาท
รวม 17 ข้อ ซึ่งถือเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญซึ่งท าให้บริษัทประกันชีวิตจะใช้พิจารณาตกลงรับประกันชีวิต เช่น 
ท่านเคยเป็น หรือทราบว่าเป็น หรือเคยได้รับค าแนะน า การตรวจและหรือการรักษาโรค หรือความผิดปกติ... โรค
ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตต่ า โรคกระดูก กระดูกอ่อน เป็นต้นหรือไม่ ผู้เสนอข้อพิพาทตอบว่าไม่เคย 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 ผู้เสนอข้อพิพาทเข้ารักษาตัวด้วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคกระดูกคอ
งอกกดรากประสาท ซึ่งได้แจ้งให้ผู้คัดค้านในฐานะผู้รับประกันภัยทราบด้วยแล้ว และเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2549     
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์กับ
บริษัทประกันชีวิต และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัท
ประกันชีวิตตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง
หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย และหากผู้มีสิทธิเรียกร้อง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ผู้รับประกันภัยก็จะตกลง
ยินยอมและให้มีการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
 การตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท หากคู่พิพาททั้งสองไม่สามารถเจรจาประนอมข้อพิพาท
กันได้ ให้ร่วมกันตั้งบุคคลผู้ท าหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทจากทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการของ
ส านักงาน คปภ. ซึ่งการตั้งอนุญาโตตุลาการต้องท าเป็นหนังสือตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
 1)  กรณีข้อพิพาทที่ไม่มีทุนทรัพย์ หรือข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้มี
จ านวน 1 คน 
 2)  กรณีข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเกิน 2,000,000 บาท ให้มีอนุญาโตตุลาการ จ านวน 3 คน 
เว้นแต่คู่พิพาทตกลงกันให้มีจ านวน 1 คน ก็ได้ 
 3)  เมื่อคู่พิพาทตกลงเลือกอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดข้อพิพาทได้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน
กับอนุญาโตตุลาการ และก าหนดวันพิจารณานัดแรก เพื่อชี้สองสถานก าหนดประเด็นข้อพิพาท 
 ตัวอย่างค าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

1) ข้อพพิาทหมายเลขแดงที่  56/2550      
 ประเดน็ข้อพพิาท  
  1. ในเวลาท าสัญญาประกันชีวิตนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย ได้ละ เว้นเสียไม่เปิดเผย
ข้อความจริงเก่ียวกับสุขภาพท่ีเจ็บป่วยเป็นโรคความดัน โลหิตสูงและโรคกระดูกคองอกกดรากประสาทหรือแถลง
ข้อความอันเป็นเท็จประการใดหรือไม่  
 2. การที่ผู้คัดค้านบอกล้างสัญญาประกันชีวิตเช่นนั้น สมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่  
 3. ค่าเสียหายมีเพียงใด และเป็นค่าเสียหายที่ผู้คัดค้านต้องรับผิดหรือไม่ เพียงใด  
 ข้อเท็จจริง  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549 ผู้เสนอข้อพิพาทได้ยื่นค าขอเอาประกันชีวิตแบบไม่ตรวจสุขภาพกับ
บริษัทผู้คัดค้าน ตัวแทนของผู้คัดค้านได้สอบถามข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและโรคภัยไข้เจ็บของผู้เสนอข้อพิพาท
รวม 17 ข้อ ซึ่งถือเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญซึ่งท าให้บริษัทประกันชีวิตจะใช้พิจารณาตกลงรับประกันชีวิต เช่น 
ท่านเคยเป็น หรือทราบว่าเป็น หรือเคยได้รับค าแนะน า การตรวจและหรือการรักษาโรค หรือความผิดปกติ... โรค
ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตต่ า โรคกระดูก กระดูกอ่อน เป็นต้นหรือไม่ ผู้เสนอข้อพิพาทตอบว่าไม่เคย 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 ผู้เสนอข้อพิพาทเข้ารักษาตัวด้วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคกระดูกคอ
งอกกดรากประสาท ซึ่งได้แจ้งให้ผู้คัดค้านในฐานะผู้รับประกันภัยทราบด้วยแล้ว และเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2549     
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ผู้คัดค้านได้แจ้งให้โรงพยาบาลและผู้เสนอข้อพิพาททราบว่า ให้ผู้เสนอข้อพิพาททดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน 
เพราะมีข้อสงสัยว่าอยู่ในข่ายข้อยกเว้นความรับผิดตามสัญญาประกันชีวิตที่ผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิด เนื่องจากผู้เสนอข้อ
พิพาทมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพบางประการที่มิได้แจ้งให้ผู้คัดค้านทราบในขณะขอท าสัญญาประกันชีวิต ซึ่งท าให้       
ผู้คัดค้านส าคัญผิดตกลงรับประกันชีวิต ผู้คัดค้านจึงบอกล้างสัญญาประกันชีวิตไปยังผู้เสนอข้อพิพาทในฐานะผู้รับ
ประกันภัยลงวันที่ 29 มกราคม 2549 และผู้เสนอข้อพิพาทได้รับการบอกกล่าวการบอกล้างสัญญาโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 
 ค าวินิจฉัยช้ีขาด พิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือบอกล้างโมฆียกรรมของสัญญาประกันชีวิตของผู้คัดค้าน ย่อมมี
ผลนับแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป ตามมาตรา 130 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงพ้นก าหนด 1 
เดือนนับแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2549 ซึ่งเป็นวันที่ผู้คัดค้านทราบมูล (เค้าเร่ืองหรือต้นเรื่อง) อันจะบอกล้างได้ การบอก
ล้างโฆมียกรรมของผู้คัดค้านจึงไม่ชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง ผู้คัดค้านต้องรับ
ผิดชดใช้เงินให้ผู้เสนอข้อพิพาทตามสัญญาประกันชีวิต ซึ่งเงินค่าสินไหมประกันชีวิตดังกล่าวจ านวน 251,687 บาทนั้น 
ผู้เสนอข้อพิพาทมีใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล แต่ผู้คัดค้านไม่มีพยานหลักฐานมาน าสืบหักล้าง จึงฟังได้ว่าผู้เสนอ
ข้อพิพาทได้รับความเสียหายส าหรับค่ารักษาพยาบาลเป็นจ านวนดังกล่าวจริง 
 วินิจฉัยช้ีขาด ให้ผู้คัดค้านชดใช้เงินจ านวน 251,687 บาท ให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาท ตามที่ขอมา พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี (ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย) นับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2550 ซึ่งเป็นวันที่ผู้คัดค้านผิดนัด (เพราะเป็นวันที่หนังสือบอกล้างสัญญาประกันชีวิตไปถึงผู้เสนอข้อพิพาท) เป็นต้นไป
จนกว่าจะช าระเสร็จแก่ผู้เสนอข้อพิพาท       

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

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

2-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

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

ในกรณีที่คู่กรณีได้ตกลงกันให้ตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาด และเมื่ออนุญาโตตุลาการได้ขี้ขาดแล้ว ถ้าคู่กรณีฝ่าย
ใดไม่ยอมปฏิบัติตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องมาร้องขอต่อศาลที่มีเขตอ านาจให้
พิพากษาตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นแล้ว ศาลก็จะบังคับให้ปฏิบัติตามค าพิพากษาต่อไป ตามที่กฎหมายได้
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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จะบอกปัดไม่รับประกันชีวิต เพราะเป็นโรคร้ายแรง กรณีดังกล่าวจึงถือว่านาย อ. แถลงข้อเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพเป็น
เท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง จึงเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านปฏิเสธไม่ชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรม ผู้เสนอข้อพิพาทเบิกความว่า 
รายงานแพทย์ฉบับที่ผู้คัดค้านอ้างเป็นฉบับเดียวกันกับพยานเอกสารของผู้เสนอข้อพิพาท แต่รายงานแพทย์ดังกล่าว
เป็นการบันทึกอาการของผู้ป่วยที่ได้จากการให้ถ้อยค าของญาติผู้น าส่งเท่านั้น การตรวจวิเคราะห์และการรักษาไม่ได้
กระท าโดยแพทย์ และนาย อ.มารับบริการเป็นเวลาเพียง 15 นาที เนื่องจากมีการนอนไม่หลับ เพ้อ ฯลฯ แพทย์รักษา
โดยการให้ยาฉีด มีการนัดหมายและนัดรับยาในภายหลัง ประกอบกับแพทย์ที่มีชื่อในรายงานดังกล่าวเป็นเพียงแพทย์
เวร ซึ่งไม่ได้สอบถามอาการและตรวจรักษานาย อ. โดยตรง     
 พิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารรายงานแพทย์ที่คู่พิพาทโต้แย้งกันนั้น เป็นแบบบันทึกการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 
ไม่ใช่การวินิจฉัยของแพทย์ผู้ท าการรักษา แต่เป็นการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคผ่านการรายงานของพยาบาล จึงยังไม่
แน่ชัดว่านาย อ. ป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือไม่ ดังนั้น นาย อ. ย่อมไม่รู้ข้อเท็จจริงหรือประจักษ์แก่ตนว่าเป็นโรคพิษ
สุราเรื้อรัง การที่ถูกน าตัวส่งโรงพยาบาลในขณะนั้นก็เพราะอาการติดสุรา แพทย์ท าการตรวจรักษาและฉีดยาให้ใน
ระยะเวลาอันสั้นเพียง 15 นาที และหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลอีกเลย ดังนั้น การที่นาย อ. กรอกข้อเท็จจริงใน
ค าขอเอาประกันชีวิตไปเช่นนั้น เป็นการตอบข้อมูลตามที่ นาย อ. เข้าใจข้อเท็จจริงว่าตนสุจริต ถูกต้องและตรงกับ
ความเป็นจริงแล้ว กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์กรณีละเว้นหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 865 สัญญาประกันชีวิตจึงสมบูรณ์ ไม่เป็นโมฆียะ ส าหรับความรับผิดที่ผู้คัดค้านจะต้องชดใช้ให้แก่    
ผู้เสนอข้อพิพาทนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องมาตามความคุ้มครองประกันชีวิต 150,000 บาท ความคุ้มครองกรณี
ยกเว้นเบี้ยประกันภัย 150,000 บาท ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมแบบก าหนดเวลา 100,000 บาท และความ
คุ้มครองเพิ่มเติมโรคร้าย 150,000 บาท รวมเป็นเงิน 550,000 บาท กรณีนี้ผู้คัดค้านรับผิดว่าเมื่อนาย อ. เสียชีวิตและ
ไม่ผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประโยชน์จะได้รับค่าสินไหมจากการคุ้มครองประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติม
แบบก าหนดเวลาและสัญญาเพิ่มเติมโรคร้าย รวมเป็นเงิน 400,000 บาทเท่านั้น เพราะกรณีความคุ้มครองกรณียกเว้น
เบี้ยประกันภัย 150,000 บาท นั้น ตามกรมธรรม์ประกันภัยระบุว่า จะต้องเป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเกิด
โรคภัยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพ ดังนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทจึงไม่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้ และรับผิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ตามเงื่อนไขสัญญาประกันภัย       
 วินิจฉัยช้ีขาด ให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรมแก่ผู้ เสนอข้อพิพาทจ านวน 400,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปี นับแต่วันที่ผู้คัดค้านปฏิเสธ (ตามที่ผู้เสนอข้อพิพาทขอมา) เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระ
เสร็จ       
 อย่างไรก็ตามในบางกรณีก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งอนุญาโตตุลาการ เช่น เม่ือผู้รับประกันภัยปฏิเสธความ
รับผิดตามสัญญา หรือเมื่อผู้รับประกันภัยไม่ได้เสนอขอให้มีการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือเมื่อวัตถุที่เอาประกันภัยได้รับ 
ความเสียหายโดยสิ้นเชิง ซึ่งอาจไม่จ าเป็นต้องมีการชี้ขาดอย่างใดอีก หรือเมื่อไม่มีการท าความตกลงกันเป็นอย่างอื่นอีก
แล้ว เป็นต้น ดังตัวอย่างพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 

ในกรณีที่คู่กรณีได้ตกลงกันให้ตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาด และเมื่ออนุญาโตตุลาการได้ขี้ขาดแล้ว ถ้าคู่กรณีฝ่าย
ใดไม่ยอมปฏิบัติตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องมาร้องขอต่อศาลที่มีเขตอ านาจให้
พิพากษาตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นแล้ว ศาลก็จะบังคับให้ปฏิบัติตามค าพิพากษาต่อไป ตามที่กฎหมายได้
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บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 221 “การเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดนอก
ศาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ” 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

2-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

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

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

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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จะไม่กระแทกกับพื้น โจทก์ก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุนั้น เหตุดังกล่าวจึงถือเป็นปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน 
และแม้การบาดเจ็บของโจทก์จะเกิดขึ้นภายในร่างกายของโจทก์ขณะวิ่ง แต่การบาดเจ็บของโจทก์เพิ่งเกิดขึ้นจากเหตุ
ดังกล่าว และเป็นเรื่องที่โจทก์มิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง ย่อมถือว่าเป็นอุบัติเหตุตามความหมายในกรมธรรม์ประกันภัย 
จ าเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย 
 สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ จะแบ่งลักษณะของสัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองแนบท้ายการประกันภัย
อุบัติเหตุ ค าว่า อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลที่ผู้
เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง สัญญาแนบท้ายประกันอุบัติเหตุ สามารถแบ่งตามลักษณะความคุ้มครองได้ ดังนี้ 
 1) การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

 2) การเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
 3) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และศัลยกรรมจากอุบัติเหตุ 

 กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยนั้น กรณีเรื่องการประกันอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น
อุบัติเหตุที่ท าให้ถึงตายหรือไม่ก็ตาม ปัญหาที่พิพาทกันส่วนใหญ่มักเป็นเร่ืองตีความข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยว่า 
การตายหรือบาดเจ็บนั้นเข้าเงื่อนไขที่ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือไม่  
 อดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ (2551, น. 8) กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุส่วนบุคคล มี
องค์ประกอบของค าว่า “อุบัติเหตุ” ดังต่อไปนี้ 
 (1) การบาดเจ็บต่อร่างกาย (Bodily Injury) 
 (2) โดยอุบัติเหตุ (Accidental Mean) 
 (3) โดยตรงและเอกเทศ (Directly and Solely) 
 (4) จากปัจจัยภายนอกร่างกาย (External Mean) 
 แนวค าวินิจฉัยตามค าพิพากษาศาลฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันชีวิตเก่ียวกับการประกันชีวิตและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1785/2546 การที่มีคนร้ายวิ่งราวทรัพย์ของ ช. เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ นับได้ว่า
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอก มิใช่เกิดจากเจตนาหรือความมุ่งหวังของ ช. ถือว่า ช.  ถึงแก่
กรรมเพราะอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ จ าเลยจึงต้องรับผิดต่อโจทก์ (ผู้รับประโยชน์)  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3489/2530 ผู้ตายเอาประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ แม้ข้อเท็จจริงได้ความว่า ส. 
ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบก็ตาม แต่เหตุที่ท าให้ ส. ถึงแก่ความตาย เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุถูกสุกรชนด้านหลังล้มหงาย
ศีรษะฟาดพื้นคอกสุกร ต้องถือว่า ส. ถึงแก่กรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2285/2545 แม้ผู้เอาประกันภัยมีระดับน้ าตาลในเลือดต่ า เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่
ความตายโดยอุบัติเหตุขณะขับขี่จักรยานยนต์โดยมิได้ท าผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย จ าเลยต้องรับผิดชดใช้
สินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์ 
 ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ 1637/2538 กรมธรรม์ประกันภัยระบุไว้ว่า สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือ
ทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะหรือเนื่องจากผู้เอา
ประกันภัยเมาสุราหรือแพ้ยามีความหมายว่า สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการมรณะของผู้เอาประกันภัยอันเกิดขึ้น
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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จะไม่กระแทกกับพื้น โจทก์ก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุนั้น เหตุดังกล่าวจึงถือเป็นปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน 
และแม้การบาดเจ็บของโจทก์จะเกิดขึ้นภายในร่างกายของโจทก์ขณะวิ่ง แต่การบาดเจ็บของโจทก์เพิ่งเกิดขึ้นจากเหตุ
ดังกล่าว และเป็นเรื่องที่โจทก์มิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง ย่อมถือว่าเป็นอุบัติเหตุตามความหมายในกรมธรรม์ประกันภัย 
จ าเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย 
 สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ จะแบ่งลักษณะของสัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองแนบท้ายการประกันภัย
อุบัติเหตุ ค าว่า อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลที่ผู้
เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง สัญญาแนบท้ายประกันอุบัติเหตุ สามารถแบ่งตามลักษณะความคุ้มครองได้ ดังนี้ 
 1) การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

 2) การเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
 3) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และศัลยกรรมจากอุบัติเหตุ 

 กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยนั้น กรณีเรื่องการประกันอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น
อุบัติเหตุที่ท าให้ถึงตายหรือไม่ก็ตาม ปัญหาที่พิพาทกันส่วนใหญ่มักเป็นเร่ืองตีความข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยว่า 
การตายหรือบาดเจ็บนั้นเข้าเงื่อนไขที่ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือไม่  
 อดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ (2551, น. 8) กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุส่วนบุคคล มี
องค์ประกอบของค าว่า “อุบัติเหตุ” ดังต่อไปนี้ 
 (1) การบาดเจ็บต่อร่างกาย (Bodily Injury) 
 (2) โดยอุบัติเหตุ (Accidental Mean) 
 (3) โดยตรงและเอกเทศ (Directly and Solely) 
 (4) จากปัจจัยภายนอกร่างกาย (External Mean) 
 แนวค าวินิจฉัยตามค าพิพากษาศาลฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันชีวิตเก่ียวกับการประกันชีวิตและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1785/2546 การที่มีคนร้ายวิ่งราวทรัพย์ของ ช. เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ นับได้ว่า
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอก มิใช่เกิดจากเจตนาหรือความมุ่งหวังของ ช. ถือว่า ช.  ถึงแก่
กรรมเพราะอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ จ าเลยจึงต้องรับผิดต่อโจทก์ (ผู้รับประโยชน์)  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3489/2530 ผู้ตายเอาประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ แม้ข้อเท็จจริงได้ความว่า ส. 
ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบก็ตาม แต่เหตุที่ท าให้ ส. ถึงแก่ความตาย เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุถูกสุกรชนด้านหลังล้มหงาย
ศีรษะฟาดพื้นคอกสุกร ต้องถือว่า ส. ถึงแก่กรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2285/2545 แม้ผู้เอาประกันภัยมีระดับน้ าตาลในเลือดต่ า เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่
ความตายโดยอุบัติเหตุขณะขับขี่จักรยานยนต์โดยมิได้ท าผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย จ าเลยต้องรับผิดชดใช้
สินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์ 
 ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ 1637/2538 กรมธรรม์ประกันภัยระบุไว้ว่า สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือ
ทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะหรือเนื่องจากผู้เอา
ประกันภัยเมาสุราหรือแพ้ยามีความหมายว่า สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการมรณะของผู้เอาประกันภัยอันเกิดขึ้น
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โดยตรงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้เอาประกันภัยเมาสุรา การที่จ าเลยผู้รับประกันภัยพิสูจน์ได้เพียงว่า ผู้เอาประกันภัย
ซึ่งถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะผู้เอาประกันภัยเมาสุรา ตามหลักวิชาการแพทย์ แต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยเมาสุรา จ าเลยจึงไม่ได้รับยกเว้นตามข้อสัญญาดังกล่าว ซึ่งกรณีตามค าพิพากษาศาล
ฎีกานี้ พบว่า จ าเลย (ผู้รับประกันภัย) ได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย  จ านวน 400,000 บาท 
ให้แก่โจทก์ตามสัญญา ข้อ 11 (ฎ) หรือไม่ เห็นว่าสัญญา ข้อ 11(ฎ) ระบุไว้ว่า “สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการสูญเสีย
หรือทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมด หรือแต่บางส่วนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  ในขณะหรือ
เนื่องจากผู้เอาประกันภัยเมาสุราหรือแพ้ยา” นั้นมีความหมายว่า สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการมรณะของผู้เอา
ประกันภัยอันเกิดขึ้นโดยตรงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้ เอาประกันภัยเมาสุรา ดังนั้นการที่จ าเลยพิสูจน์ได้เพียงว่า ผู้
เอาประกันภัยซึ่งถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะผู้เอาประกันภัยเมาสุราตามหลักวิชาการแพทย์  โดยพิสูจน์
ไม่ได้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยเมาสุรา จ าเลยจึงไม่ได้รับยกเว้นตามข้ อสัญญาดังกล่าว ผู้รับ
ประกันภัยต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย 

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

ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ได้มีหมายเหตุกรณีนี้ไว้คือ การประกันภัยอุบัติเหตุเป็นการประกันภัยที่มุ่งคุ้มครอง
ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่มีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ซึ่ง 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัยจะเกิดขึ้นในกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรชิ้น
เชิง การสูญเสียอวัยวะส าคัญตั้งแต่ 2 อวัยวะขึ้นไป (จ ากัดเฉพาะ มือ เท้าดวงตา) ส่วนความเสียหายประเภทอ่ืน ๆ 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ตามอัตราส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือตามอัตราค่าชดเชยที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย เช่น กรณีสูญเสียอวัยวะ (นอกเหนือไปจากการสูญเสียอวัยวะส าคัญตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป หรือกรณีทุพพลภาพ
ถาวรบางส่วน ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง หรือผู้รับประกันภัยจะชดใช้จ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย
จ่ายไปจริงเท่านั้น ส าหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยก็ได้ระบุค านิยามของทุพพลภาพใน
ลักษณะต่าง ๆ ไว้โดยเฉพาะอย่างชัดแจ้ง เนื่องจากเป็นความหมายเฉพาะตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย และ
สอดคล้องกับอัตราเบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยเรียกเก็บ การตีความลักษณะของการทุพพลภาพจึงต้องเป็ นไป
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยโดยเคร่งครัดเท่านั้น หาอาจน าความหมายตามพจนานุกรมหรือความหมายตามความ
เข้าใจของคนทั่วไปมาใช้ได้ 

“ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใด ๆ ใน
อาชีพประจ าและอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 

“ทุพพลภาพบางส่วน” หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพ
ประจ าตามปกติได้ตลอดไป แต่ท างานอ่ืนเพื่อสินจ้างได้ 

การที่ผู้เอาประกันภัยจะทุพพลภาพจนถึงขนาดที่เข้าข่ายการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและได้รับชดใช้เต็มตาม
จ านวนเงินเอาประกันภัย ไม่เพียงแต่จะต้องมีสภาพร่างกายซึ่งไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจ าได้
เท่านั้น แต่จะต้องทุพพลภาพจนถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป เช่น ผู้เอาประกันภัย
พิการจนไม่สามารถลุกข้ึนเดิน ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือเป็นเจ้าชายนิทรา แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ
ท าให้สูญเสียขาทั้งสองข้าง ก็ไม่ถือว่าผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามนัยของสัญญาประกันภัย เนื่องจากผู้
เอาประกันภัยยังสามารถประกอบอาชีพอ่ืนที่ไม่ต้องใช้ขา เช่น พนักงานพิมพ์ดีด หรือพนักงานรับโทรศัพท์ อย่างไรก็
ตาม กรณีดังกล่าวแม้จะไม่เข้าข่าย “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” ตามสัญญาประกันภัย แต่ผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิได้รับ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะส าคัญ ตั้งแต่ 
2 อวัยวะขึ้นไป  ซึ่งข้อเท็จจริงตามค าพิพากษาฎีกานี้ แม้ปรากฏว่าประสาทหูของผู้เอาประกันภัยจะเสียไปอย่างถาวร 
โดยเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ตามปกติได้ แต่ก็ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าผู้เอาประกันภัยมีอาการทุพพลภาพจนถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
กรณีดังกล่าวจึงยังไม่น่าจะเข้าข่าย “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” ตามสัญญาประกันภัย อันเป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยต้อง
รับผิดเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย  กรณีดังกล่าวนี้น่าจะเข้าข่าย “ทุพพลภาพถาวรบางส่วน” กล่าวคือ ผู้เอา
ประกันภัยทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจ าตามปกติได้ตลอดไป แต่ก็ยังสามารถ
ท างานอ่ืนเพื่อสินจ้างได้ ซึ่งผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องชดใช้ตามอัตราส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ก าหนด
ไว้ในกรณีประกันภัยเท่านั้น  ส่วนสาเหตุที่ต้องพิจารณาความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสัญญาโดย
เคร่งครัดนั้น เนื่องจากผู้รับประกันภัยเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนที่มาจากการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย
ทุก ๆ ราย การชดใช้ค่าสินไหมประกันชีวิตต้องเป็นไปตามความเสี่ยงที่กรมธรรม์ประกันภัยมีเจตนารมณ์ให้ความ
คุ้มครองเท่านั้น หากมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือไปจากสัญญาประกันภัยจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่     
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัยจะเกิดขึ้นในกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรชิ้น
เชิง การสูญเสียอวัยวะส าคัญตั้งแต่ 2 อวัยวะขึ้นไป (จ ากัดเฉพาะ มือ เท้าดวงตา) ส่วนความเสียหายประเภทอ่ืน ๆ 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ตามอัตราส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือตามอัตราค่าชดเชยที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย เช่น กรณีสูญเสียอวัยวะ (นอกเหนือไปจากการสูญเสียอวัยวะส าคัญตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป หรือกรณีทุพพลภาพ
ถาวรบางส่วน ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง หรือผู้รับประกันภัยจะชดใช้จ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย
จ่ายไปจริงเท่านั้น ส าหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยก็ได้ระบุค านิยามของทุพพลภาพใน
ลักษณะต่าง ๆ ไว้โดยเฉพาะอย่างชัดแจ้ง เนื่องจากเป็นความหมายเฉพาะตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย และ
สอดคล้องกับอัตราเบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยเรียกเก็บ การตีความลักษณะของการทุพพลภาพจึงต้องเป็ นไป
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยโดยเคร่งครัดเท่านั้น หาอาจน าความหมายตามพจนานุกรมหรือความหมายตามความ
เข้าใจของคนทั่วไปมาใช้ได้ 

“ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใด ๆ ใน
อาชีพประจ าและอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 

“ทุพพลภาพบางส่วน” หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพ
ประจ าตามปกติได้ตลอดไป แต่ท างานอ่ืนเพื่อสินจ้างได้ 

การที่ผู้เอาประกันภัยจะทุพพลภาพจนถึงขนาดที่เข้าข่ายการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและได้รับชดใช้เต็มตาม
จ านวนเงินเอาประกันภัย ไม่เพียงแต่จะต้องมีสภาพร่างกายซึ่งไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจ าได้
เท่านั้น แต่จะต้องทุพพลภาพจนถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป เช่น ผู้เอาประกันภัย
พิการจนไม่สามารถลุกข้ึนเดิน ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือเป็นเจ้าชายนิทรา แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ
ท าให้สูญเสียขาทั้งสองข้าง ก็ไม่ถือว่าผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามนัยของสัญญาประกันภัย เนื่องจากผู้
เอาประกันภัยยังสามารถประกอบอาชีพอ่ืนที่ไม่ต้องใช้ขา เช่น พนักงานพิมพ์ดีด หรือพนักงานรับโทรศัพท์ อย่างไรก็
ตาม กรณีดังกล่าวแม้จะไม่เข้าข่าย “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” ตามสัญญาประกันภัย แต่ผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิได้รับ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะส าคัญ ตั้งแต่ 
2 อวัยวะขึ้นไป  ซึ่งข้อเท็จจริงตามค าพิพากษาฎีกานี้ แม้ปรากฏว่าประสาทหูของผู้เอาประกันภัยจะเสียไปอย่างถาวร 
โดยเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ตามปกติได้ แต่ก็ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าผู้เอาประกันภัยมีอาการทุพพลภาพจนถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
กรณีดังกล่าวจึงยังไม่น่าจะเข้าข่าย “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” ตามสัญญาประกันภัย อันเป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยต้อง
รับผิดเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย  กรณีดังกล่าวนี้น่าจะเข้าข่าย “ทุพพลภาพถาวรบางส่วน” กล่าวคือ ผู้เอา
ประกันภัยทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจ าตามปกติได้ตลอดไป แต่ก็ยังสามารถ
ท างานอ่ืนเพื่อสินจ้างได้ ซึ่งผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องชดใช้ตามอัตราส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ก าหนด
ไว้ในกรณีประกันภัยเท่านั้น  ส่วนสาเหตุที่ต้องพิจารณาความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสัญญาโดย
เคร่งครัดนั้น เนื่องจากผู้รับประกันภัยเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนที่มาจากการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย
ทุก ๆ ราย การชดใช้ค่าสินไหมประกันชีวิตต้องเป็นไปตามความเสี่ยงที่กรมธรรม์ประกันภัยมีเจตนารมณ์ให้ความ
คุ้มครองเท่านั้น หากมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือไปจากสัญญาประกันภัยจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่     
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ผู้เอาประกันภัยทุกคน เนื่องจากจะท าให้อัตราความสูญเสีย (Loss Ratio) ที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัย
ผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็น ซึ่งหากอัตราความสูญเสียสูงขึ้นก็จ าเป็นต้องปรับเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัย
ประเภทดังกล่าวให้สูงขึ้น 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  170/2528 สามีโจทก์เอาประกันชีวิตไว้กับจ าเลย โดยโจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต มีเงื่อนไขว่า ถ้าสามีโจทก์ถึงแก่ความตายโดยอุบัติเหตุ จ าเลยจะใช้เงินเป็นจ านวนสองเท่าของ
จ านวนที่เอาประกันภัย ในระหว่างอายุสัญญาสามีโจทก์เป็นลมล้มลงศีรษะฟาดพื้นสมองได้รับความกระทบกระเทือน
ถึงแก่ความตาย ดังนี้ เห็นได้ว่าผู้ที่ตายเป็นลมหกล้มเป็นเรื่องเกิดขึ้นโดยบังเอิญปราศจากเจตนาและความคาดหมาย
ของผู้ตาย จึงถือได้ว่าผู้ตายตายเพราะอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ประกันชีวิต จ าเลยจึงต้องรับผิดชดใช้เงินให้โจทก์สองเท่า
ตามสัญญา 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1769/2521 ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไว้กับบริษัทแรกส าหรับ
ช่วงเวลาหนึ่ง แล้วขอเลื่อนวันเดินทางไปเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งบริษัทยังไม่อนุมัติ กับได้ขอเอาประกันภัยกับอีกบริษัท
หนึ่งแต่บริษัทนั้นก็ยังมิได้ตอบสนองรับแล้วผู้เอาประกันจึงได้เอาประกันภัยกับบริษัทจ าเลยอีก  ดังนี้ ข้อความที่ผู้เอา
ประกันภัยรับรองว่าไม่เคยเอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุ อันท าให้ถึงแก่ความตายหรือร่างกายได้รับบาดเจ็บไว้กับ
บริษัทอื่นก่อน เป็นข้อที่จ าเลยอาจบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา แต่เมื่อเอาประกันภัยคร้ังแรกเป็นคนละช่วงเวลากับที่เอา
ประกันภัยกับจ าเลย โดยบริษัทแรกยังมิได้อนุมัติให้เลื่อนวันเดินทางและการเอาประกันภัยครั้งที่สองบริษัทนั้นก็ยังมิได้
ตอบสนองรับจึงถือไม่ได้ว่าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุไว้กับบริษัทอื่นก่อนจ าเลย 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1002/2505 ผู้เอาประกันชีวิตถูกงูพิษกัดถึงตายโดยบังเอิญนั้นนับว่าเป็นอุบัติเหตุตาม
ความหมายของค าว่า อุบัติเหตุ แห่งข้อสัญญาที่ว่า “ต้องเป็นเหตุเนื่องมาจากร่างกายของผู้เอาประกันภัยถูกบาดเจ็บ
อย่างรุนแรง จากสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกโดยบังเอิญและปราศจากเจตนาของผู้มีส่วนกระท าให้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน” แล้ว 
ผู้รับประกันชีวิตจึงต้องรับผิด 
 สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยอุบัติเหตุ มีข้อยกเว้นกรณีถูกฆาตกรรม ซึ่งมีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1803/2530 ผู้ตายได้ท าสัญญาประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุกับจ าเลย โดยในสัญญา
ดังกล่าวมีข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยว่าจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าทดแทนใด ๆ ถ้าหากผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตด้วยการถูกฆาตกรรม เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ตายถูกคนร้ายฆ่าตายโดยเจตนา การตายของผู้ตายจึงเกิดจาก
การฆาตกรรมจ าเลยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิด 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 764/2519 ส. เอาประกันอุบัติเหตุ กรมธรรม์ยกเว้นกรณีฆาตกรรม มีคนร้ายขว้างลูก
ระเบิดมายังโต๊ะอาหารที่ ส. นั่งอยู่กับคนอีก 3 คน ท าให้ ส. กับอีกคนหนึ่งตายโดยตั้งใจฆ่าคนอ่ืน เป็นอุบัติเหตุซึ่ง
บริษัทประกันภัยต้องรับผิด ไม่ใช่ฆาตกรรม 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 395/2532 แม้สัญญาประกันชีวิตจะไม่คุ้มครองการท าร้ายหรือฆาตกรรมก็ตาม แต่เมื่อ
ข้อเท็จจริงนอกจากจะไม่ปรากฏว่าคนที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้เอาประกันภัยเป็นใครแล้ว ยังฟังไม่ได้แน่ชัดผู้เอาประกันภัยถึง
แก่ความตายเพราะถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงหรือเพราะอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ า ดังนั้นจึงนับว่า การตายของผู้เอา
ประกันภัยเกิดข้ึนโดยอุบัติเหตุ ผู้รับประกันภัยจึงต้องคุ้มครองมรณภัยเนื่องจากอุบัติเหตุ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุในบางกรณีอาจมีสาเหตุมาจากการประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879 ก าหนดให้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย
ส าหรับการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งการประมาทเลินเล่อระดับใดจึงเป็นสาระส าคัญที่ผู้เอาประกันภัยจ าต้องรู้ 
ค าว่าประมาทเลินเล่อ คือการกระท าที่ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยหรือ
พฤติการณ์ ส่วนความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นการกระท าที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอย่างมาก เช่น คาดเห็น
ได้ว่าความเสียหายนั้นอาจเกิดขึ้นได้ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากใช้ความระมัดระวังสักเพียงเล็กน้อย เท่านั้นก็คง
คาดเห็นได้ว่าอาจเกิดความเสียหายเช่นนั้นขึ้น  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่จะน ามาเทียบเคียงก็จะพบความจริงของ
กฎหมายข้อหนึ่งว่า ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามมาตรา 879 ต้องเกิดเพราะความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์เท่านั้น  ส่วนบุคคลผู้ถือเสมือนหนึ่งผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้ขับขี่
รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้รับประกันภัยดังเช่นในกรณีตามค าพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่
เข้าข่ายยกเว้นความผิดของผู้รับประกันภัย เพราะมีสุภาษิตกฎหมายกล่าวไว้ว่า “ข้อยกเว้นต้องตีความโดยเคร่งครัด” 
อย่างเช่นค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1720/2539 กล่าวว่า มาตรา 879 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็น
บทบัญญัติยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย จึงต้องตีความโดยเคร่งครัด ตามมาตราดังกล่าว ผู้รับประกันภัยจะ
หลุดพ้นความรับผิดเมื่อความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือของ
ผู้รับประโยชน์ เท่านั้น การที่บุตรของผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ขับรถยนต์ไปเกิดอุบัติเหตุ สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกิดจากการ
กระท าของผู้เอาประกันภัย บริษัทจ าเลยจึงไม่พ้นความรับผิด 
 
2. สัญญาเพิม่เตมิโรคร้ายแรง  
 สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีที่ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคหรือมี
สภาวะการเจ็บป่วยอย่างร้ายแรงและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ครั้งแรกว่าเป็นโรคหรือสภาวะของโรคตามค านิยามที่
ระบุไว้ในสัญญาเช่นโรคหลอดเลือดในสมอง โคม่า โรคมะเร็งระยะสุดท้าย โรคไตวายและอ่ืน ๆ โดยบริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้เต็มจ านวนเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยจะได้มีเงินไปใช้รักษาตัว 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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 อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุในบางกรณีอาจมีสาเหตุมาจากการประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879 ก าหนดให้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย
ส าหรับการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งการประมาทเลินเล่อระดับใดจึงเป็นสาระส าคัญที่ผู้เอาประกันภัยจ าต้องรู้ 
ค าว่าประมาทเลินเล่อ คือการกระท าที่ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยหรือ
พฤติการณ์ ส่วนความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นการกระท าที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอย่างมาก เช่น คาดเห็น
ได้ว่าความเสียหายนั้นอาจเกิดขึ้นได้ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากใช้ความระมัดระวังสักเพียงเล็กน้อย เท่านั้นก็คง
คาดเห็นได้ว่าอาจเกิดความเสียหายเช่นนั้นขึ้น  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่จะน ามาเทียบเคียงก็จะพบความจริงของ
กฎหมายข้อหนึ่งว่า ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามมาตรา 879 ต้องเกิดเพราะความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์เท่านั้น  ส่วนบุคคลผู้ถือเสมือนหนึ่งผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้ขับขี่
รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้รับประกันภัยดังเช่นในกรณีตามค าพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่
เข้าข่ายยกเว้นความผิดของผู้รับประกันภัย เพราะมีสุภาษิตกฎหมายกล่าวไว้ว่า “ข้อยกเว้นต้องตีความโดยเคร่งครัด” 
อย่างเช่นค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1720/2539 กล่าวว่า มาตรา 879 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็น
บทบัญญัติยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย จึงต้องตีความโดยเคร่งครัด ตามมาตราดังกล่าว ผู้รับประกันภัยจะ
หลุดพ้นความรับผิดเมื่อความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือของ
ผู้รับประโยชน์ เท่านั้น การที่บุตรของผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ขับรถยนต์ไปเกิดอุบัติเหตุ สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกิดจากการ
กระท าของผู้เอาประกันภัย บริษัทจ าเลยจึงไม่พ้นความรับผิด 
 
2. สัญญาเพิม่เตมิโรคร้ายแรง  
 สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีที่ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคหรือมี
สภาวะการเจ็บป่วยอย่างร้ายแรงและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ครั้งแรกว่าเป็นโรคหรือสภาวะของโรคตามค านิยามที่
ระบุไว้ในสัญญาเช่นโรคหลอดเลือดในสมอง โคม่า โรคมะเร็งระยะสุดท้าย โรคไตวายและอ่ืน ๆ โดยบริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้เต็มจ านวนเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยจะได้มีเงินไปใช้รักษาตัว 
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ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 
 

 

บทที ่3  
ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ 

 
อาจารย์อภิรักษ์ ไทพฒันกลุ 
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อาจารย์ทศันี ดวงรัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     3-3 
 

วตัถุประสงค์   
  เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ 
2.  อธิบายความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มได้ 
3.  อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทกลุ่มได้ 
4.  อธิบายหน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ 

อุตสาหกรรม และกลุ่มได้ 
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อาจารย์อภิรักษ์ ไทพฒันกลุ 

อาจารย์วณีา อร่ามวฒัน์เศรษฐ 
อาจารย์ทศันี ดวงรัตน์ 
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บทที ่3 ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ          นช.2 
                    (2 ช่ัวโมง)  
 
เร่ืองที ่  

3.1  แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย 
3.2  ความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม 
3.3  เงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทกลุ่ม 
3.4  หน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ 

 อุตสาหกรรม และกลุ่ม 
 
แนวคดิ   

1. บริษัทประกันชีวิตได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่ม พร้อมสัญญา
เพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์หลากหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
ตามหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตจะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ กรมธรรม์
ประกันชีวิตประเภทสามัญ กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม และกรมธรรม์ประกันชีวิต
ประเภทกลุ่ม ซึ่งในบทนี้จะกล่าวเฉพาะกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่มพร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย
กรมธรรม์ประเภทกลุ่มเท่านั้น  

2. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่มมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากประกันชีวิตรายบุคคล เพราะบริษัท
รับประกันภัยจะออกกรมธรรม์ให้เพียงฉบับเดียว แต่มีผู้เอาประกันหลายคนในองค์กร ซึ่งผู้ดูแลกรมธรรม์
จะเป็นหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล 

3. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่มจะมีเงื่อนไข ประกอบด้วย ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย การใช้ 
สิทธิในกรมธรรม์ การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ การแก้ไข
กรมธรรม์ การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ และการฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม 

4. ในการน าเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีความรู้เรื่องการประกันชีวิต
ประเภทกลุ่มอย่างละเอียด ดังนั้นหน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชวีิตจึงเป็นเร่ืองส าคัญที่จะต้อง
ถูกก ากับและดูแลอย่างใกล้ชิดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดผลเสียต่อธุรกิจประกันภัยและผู้เอาประกันภัย 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

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

3-2



 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     3-3 
 

วตัถุประสงค์   
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทกลุ่ม  
และสัญญาเพิม่เติมแนบท้าย 
   
  
 การประกันชีวิต คือ การประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม  
  บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต 
หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา ซึ่งมีหลากหลาย
แบบประกันให้เลือกซื้อ ซึ่งในบทนี้จะได้แนะน าเก่ียวกับการประกันกลุ่ม  
  การประกันกลุ่ม (GROUP INSURANCE) คืออะไร การประกันกลุ่มโดยทั่วไป ให้ความคุ้มครองด้านประกันภัย
ต่าง ๆ แกพ่นักงาน ภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน โดยพิจารณารับประกันจากความเสี่ยงของบุคคลทัง้กลุ่มโดยเฉลี่ย รวมถึง 
อายุ เพศ หน้าที่การงาน และจ านวนเงินเอาประกัน โดยค านวณเบี้ยประกันออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกันเพียงอัตรา
เดียวและใช้กับทุกคนในกลุ่ม ท าให้ค่าใช้จ่ายการท าประกันลดลง และมีผลให้เบี้ยประกันโดยรวมต่ ากว่าประกันชีวิต
รายบุคคล การประกันชีวิตกลุ่มนอกจากจะมีเบี้ยประกันค่อนข้างต่ าแล้ว ระยะเวลาการประกันยังเหมาะสมส าหรับ  
ห้างร้าน ธุรกิจเอกชน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่มีการสรุปผลการด าเนินงานเป็นรายปีโดยที่เจ้าของธุรกิจมักจะเป็น  
ผู้ช าระเบี้ยประกันทั้งหมดให้กับพนักงานเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ  
  นอกจากนี้ยังมีการประกันประเภทกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต หรือคุ้มครองการ
เสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 30  ปี และช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ส าหรับ
เจ้าหนี้กับลูกหนี้ เจ้าหนี้ย่อมมีส่วนได้เสียในชีวิตของลูกหนี้ เพราะหากลูกหนี้เสียชีวิตในระหว่างสัญญา เจ้าหนี้ก็หมด
โอกาสที่จะติดตามการช าระหนี้ต่อไป แต่ต้องเป็นกรณีหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน มีหลักฐานการกู้ยืมถูกต้องตาม
กฎหมาย จ านวนเงินที่ขอเอาประกันภัยไม่เกินมูลหนี้ และควรก าหนดผู้รับประโยชน์ร่วม กรณีหนี้ที่มูลหนี้ลดลงเร่ือย ๆ 
ตามระยะเวลาที่ผ่านไป เพื่อความสะดวกหากมีการเรียกร้องการจ่ายผลประโยชน์ เว้นแต่จะเป็นแบบประกันเฉพาะที่
จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงตามมูลหนี้ที่ลดลงและสัญญาสิ้นสุดเมื่อมีการช าระหนี้ครบ (ศึกษารายละเอียดจาก 
ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 3/2554 เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทกลุ่ม แบบ
คุ้มครองสินเชื่อ ที่ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ฉบับมาตรฐาน) 
  ในที่นี้จะกล่าวถึงการประกันกลุ่มส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรที่เป็นนายจ้างกับลูกจ้าง 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ตัวอย่างเช่น นายสมชาย อายุจริง 60 ปี แต่แถลงว่ามีอายุ 50 ปี ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะลดจ านวนเงินที่จะ
ชดใช้ลงได้ 
 หรือ นางสมศรี อายุจริง 70 ปี แต่แถลงว่ามีอายุ 65 ปี ถ้าโดยปกติบริษัทจะรับประกันภัยส าหรับบุคคลที่มี
อายุไม่เกิน 65 ปี ดังนี้สัญญาเป็นโมฆียะตามมาตรา 893 วรรคสอง 

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

 
4. การใช้สิทธิเกีย่วกบัมูลค่ากรมธรรม์  
 การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 บัญญัติว่า “ผู้เอา
ประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสียในเวลาใด ๆ ก็ได้ด้วยการไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ถ้าและได้ส่งเบี้ย
ประกันภัยมาแล้วอย่างน้อยสามปีไซร้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือรับ
กรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จจากผู้รับประกันภัย” การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตตามมาตรานี้ เป็นการบอกเลิกสัญญาโดย
เหตุปกติ หมายความว่าสัญญานั้นสมบูรณ์อยู่ตลอดมาจนถึงเวลาบอกเลิก ผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะผูกพันตาม
สัญญาต่อไปย่อมเลิกสัญญาเสียได้โดยเพียงไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ขอให้สังเกตว่าสิทธิเลิกสัญญาตามมาตรานี้ เป็น
สิทธิของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา เว้นแต่จะเข้ากรณีสัญญาเป็นโมฆียะและผู้รับ
ประกันภัยใช้สิทธิบอกล้างเท่านั้น วิธีการบอกเลิกสัญญากฎหมายมิได้บัญญัติว่า ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้ผู้รับ
ประกันภัยทราบแต่อย่างใด เพียงแต่งดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไปก็ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาแล้ว   ผล
ของการบอกเลิกสัญญาตามมาตรานี้ หากผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยประกันภัยยังไม่ครบ 3 ปี ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใด ๆ ต่อผู้รับประกันภัย แต่ถ้าหากส่งเบี้ยประกันภัยครบ 3 ปีแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ หรือการแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาจากผู้รับประกันภัย 
ปรากฏตามตัวอย่างค าพิพาษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 433/2513 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 หาได้บัญญัติว่าการเลิก
สัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ เมื่อผู้เอาประกันภัยงดส่ง
เบี้ยประกันภัยก็ต้องถือว่าได้บอกเลิกสัญญาประกันภัยแล้วนับแต่วันที่งดส่ง แต่เมื่อปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยได้ส่งเบี้ย
ประกันภัยมาเกิน 3 ปีแล้ว ผู้เอาประกันภัยก็ชอบที่จะได้รับค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ใน
สัญญาประกันภัย 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1996/2500 ผู้เอาประกันชีวิตขาดส่งเบี้ยประกันภัยตามก าหนดอาจถือว่าผู้เอาประกัน
ชีวิตตั้งใจเลิกสัญญาตามมาตรา 894 ประกอบกับค าขอประกันภัยมีว่า ถ้าถึงก าหนดไม่ช าระเงินให้ครบตาม
ก าหนดเวลา สัญญานี้เป็นอันสิ้นสุด จึงท าให้สัญญาประกันภัยสิ้นอายุแม้จะไม่ได้ระบุข้อความนี้ไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยก็ตาม ผู้เอาประกันชีวิตส่งเบี้ยประกันภัยมาไม่ครบ 3 ปี ยังไม่มีสิทธิได้รับค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย   
 อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ กรมธรรม์ประกันชีวิตบางประเภท แม้มีการส่งเบี้ยประกันชีวิตไม่ครบ 3 ปี ก็อาจมี
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้นเมื่อผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต บริษัทก็ต้องคืนเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัยนั้น 
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1. ลกัษณะทีส่ าคญัของการประกนัชีวติประเภทกลุ่ม คอื 
  1)  ให้ความคุ้มครอง 3 คนขึ้นไป ภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว 
  2)  เหมาะกับการให้เป็นสวัสดิการพนักงาน 
  3)  ทุนประกันแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับต าแหน่ง เงินเดือน  
  4)  ไม่ตรวจสุขภาพเพราะไม่คุ้มค่าใช้จ่าย (บริษัทส่วนใหญ่มักตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเร่ิมงานอยู่แล้ว) 
  5)  เน้นคุ้มครองมรณกรรม (ตาย ทุพพลภาพ สุขภาพ) ไม่มีการออม 
  6)  ไม่มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย เพราะเป็นสัญญาปีต่อปี 
 7)  อัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่าการประกันชีวิตประเภทอื่น และปรับใหม่ได้ในปีต่อไป โดยอาศัยประสบการณ์
การรับประกันในปีที่ผ่านมา อาจมีการคืนเบี้ยประกันตามประสบการณ์เพื่อให้อัตราเบี้ยประกันภัยมีความเหมาะสมกับ
สภาพความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันแต่ละกลุ่ม 
 
2. ประโยชน์ของการประกนัชีวติกลุ่มทีม่ต่ีอนายจ้าง 
 1)  ช่วยให้ขวัญและก าลังใจของลูกจ้างดีขึ้นทุ่มเทก าลังกายและจิตใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
ไม่ประพฤติทุจริตและยังเป็นการลดปัญหาการเข้าออกของลูกจ้าง 
 2)  ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปนั้น สามารถน าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทในการลดหย่อนภาษีได้ เป็นการ
ลดภาระปัญหาและค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรในการด าเนินงานด้านสวัสดิการลูกจ้างช่วยโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนายจ้างของตน และองค์กร 
 3)  โครงการประกันชีวิตกลุ่มเป็นโครงการที่ลงทุนด้วยต้นทุนที่ต่ า และสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าทั้งในด้าน
ต้นทุน และผลประโยชน์ที่ให้แก่ลูกจ้าง อีกทั้งนายจ้างยังสามารถก าหนดงบประมาณแต่ละปีได้เพราะทราบค่าใช้จ่าย 
ด้านเบี้ยประกันภัยอย่างแน่นอน 
 4)  เป็นการช่วยลดความขัดแย้งในด้านเงินชดเชย ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กรณีลูกจ้างต้องสูญเสียชีวิต 
สูญเสียอวัยวะหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งถ้านายจ้างมิได้ท าประกันกลุ่มไว้ก็จะต้องชดเชยให้ด้วยเงินของนายจ้างเอง
หรือหากลูกจ้างได้รับเงินชดเชยในจ านวนที่น้อยกว่าที่ลูกจ้างคาดหวัง อาจท าให้เกิดความไม่พอใจ ส่งผลเสียต่อ
ภาพพจน์ขององค์กรนั้น ๆ 
 
3. ประโยชน์ของการประกนัชีวติกลุ่มทีม่ต่ีอลูกจ้าง 
 1)  ลูกจ้างสามารถท าประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยที่ถูกกว่าประกันประเภทอ่ืน ๆ เป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่ลูกจ้าง 
 2)  ลูกจ้างบางคนไม่สามารถจะซื้อประกันชีวิตรายบุคลได้ หรือไม่มีความสนใจในการซื้อประกันชีวิต เพื่อ
คุ้มครองตนเอง  
  ดังนั้น เม่ือมีการประกันชีวิตกลุ่มโดยนายจ้างเป็นผู้จัดสวัสดิการให้พนักงาน ในส่วนนี้ก็จะได้รับความคุ้มครอง
เป็นการยกระดับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและได้รับความคุ้มครองด้านประกันชีวิตกลุ่มด้วย  

3) ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพจิตดี อบอุ่นและสบายใจ ที่มีหลักประกันที่มั่นคง 
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วตัถุประสงค์   
  เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ 
2.  อธิบายความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มได้ 
3.  อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทกลุ่มได้ 
4.  อธิบายหน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ 

อุตสาหกรรม และกลุ่มได้ 
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1. ลกัษณะทีส่ าคญัของการประกนัชีวติประเภทกลุ่ม คอื 
  1)  ให้ความคุ้มครอง 3 คนขึ้นไป ภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว 
  2)  เหมาะกับการให้เป็นสวัสดิการพนักงาน 
  3)  ทุนประกันแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับต าแหน่ง เงินเดือน  
  4)  ไม่ตรวจสุขภาพเพราะไม่คุ้มค่าใช้จ่าย (บริษัทส่วนใหญ่มักตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเร่ิมงานอยู่แล้ว) 
  5)  เน้นคุ้มครองมรณกรรม (ตาย ทุพพลภาพ สุขภาพ) ไม่มีการออม 
  6)  ไม่มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย เพราะเป็นสัญญาปีต่อปี 
 7)  อัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่าการประกันชีวิตประเภทอื่น และปรับใหม่ได้ในปีต่อไป โดยอาศัยประสบการณ์
การรับประกันในปีที่ผ่านมา อาจมีการคืนเบี้ยประกันตามประสบการณ์เพื่อให้อัตราเบี้ยประกันภัยมีความเหมาะสมกับ
สภาพความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันแต่ละกลุ่ม 
 
2. ประโยชน์ของการประกนัชีวติกลุ่มทีม่ต่ีอนายจ้าง 
 1)  ช่วยให้ขวัญและก าลังใจของลูกจ้างดีขึ้นทุ่มเทก าลังกายและจิตใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
ไม่ประพฤติทุจริตและยังเป็นการลดปัญหาการเข้าออกของลูกจ้าง 
 2)  ค่าเบี้ยประกันภัยท่ีจ่ายไปนั้น สามารถน าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทในการลดหย่อนภาษีได้ เป็นการ
ลดภาระปัญหาและค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรในการด าเนินงานด้านสวัสดิการลูกจ้างช่วยโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนายจ้างของตน และองค์กร 
 3)  โครงการประกันชีวิตกลุ่มเป็นโครงการที่ลงทุนด้วยต้นทุนที่ต่ า และสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าทั้งในด้าน
ต้นทุน และผลประโยชน์ที่ให้แก่ลูกจ้าง อีกทั้งนายจ้างยังสามารถก าหนดงบประมาณแต่ละปีได้เพราะทราบค่าใช้จ่าย 
ด้านเบี้ยประกันภัยอย่างแน่นอน 
 4)  เป็นการช่วยลดความขัดแย้งในด้านเงินชดเชย ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กรณีลูกจ้างต้องสูญเสียชีวิต 
สูญเสียอวัยวะหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งถ้านายจ้างมิได้ท าประกันกลุ่มไว้ก็จะต้องชดเชยให้ด้วยเงินของนายจ้างเอง
หรือหากลูกจ้างได้รับเงินชดเชยในจ านวนที่น้อยกว่าที่ลูกจ้างคาดหวัง อาจท าให้เกิดความไม่พอใจ ส่งผลเสียต่อ
ภาพพจน์ขององค์กรนั้น ๆ 
 
3. ประโยชน์ของการประกนัชีวติกลุ่มทีม่ต่ีอลูกจ้าง 
 1)  ลูกจ้างสามารถท าประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยที่ถูกกว่าประกันประเภทอ่ืน ๆ เป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่ลูกจ้าง 
 2)  ลูกจ้างบางคนไม่สามารถจะซื้อประกันชีวิตรายบุคลได้ หรือไม่มีความสนใจในการซื้อประกันชีวิต เพื่อ
คุ้มครองตนเอง  
  ดังนั้น เม่ือมีการประกันชีวิตกลุ่มโดยนายจ้างเป็นผู้จัดสวัสดิการให้พนักงาน ในส่วนนี้ก็จะได้รับความคุ้มครอง
เป็นการยกระดับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและได้รับความคุ้มครองด้านประกันชีวิตกลุ่มด้วย  

3) ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพจิตดี อบอุ่นและสบายใจ ที่มีหลักประกันที่มั่นคง 
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4. แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทกลุ่ม  
 โดยทั่วไป มี 4 แบบ คือ 1) การประกันชีวิตกลุ่ม 2) การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 3) การประกันทุพพลภาพ
สิ้นเชิงถาวรกลุ่ม และ 4) การประกันสุขภาพกลุ่ม รายละเอียดมีดังนี้  
 4.1  การประกนัชีวิตกลุ่ม 
 1)  ความคุ้มครอง เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและ
นอกเวลาท างาน (ยกเว้น ผู้รับประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกันภัยตายโดยเจตนา ฆ่าตัวตายภายในปีแรกของการท าประกัน) 

2)  ผลประโยชน์ บริษัทประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ให้แก่
ผู้รับประโยชน์ทันทีที่การเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยได้มีการพิสูจน์ทราบ 
 4.2  การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เป็นสัญญาเพิ่มเติมจากการประกันชีวิตกลุ่ม ที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 
ชั่วโมง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติม เมื่อพนักงานประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต หรือสูญเสีย
อวัยวะมือเท้า หรือสายตา รวมทั้งการทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรจนไม่สามารถประกอบอาชีพใด ๆ ได้ภายใน 180 วัน 
นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ ภายในจ านวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุซึ่งโดยปกติจะเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันชีวิตกลุ่ม
พนักงาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  บริษัทประกันชีวิตจ่าย 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  
  1) ส าหรับการเสียชีวิต  
  2) ส าหรับการสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้าทั้งสองข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือสายตาสองข้าง 
  3) ส าหรับการสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 
  4) ส าหรับการสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 
  5) ส าหรับการสูญเสียเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 
  บริษัทประกันชีวิตจ่าย 60% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  
  6) ส าหรับการสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ  
  7) ส าหรับการสูญเสียเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 
  8) ส าหรับการสูญเสียสายตาหนึ่งข้าง 
  บริษัทประกันชีวิตจ่าย 25% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  
  9) ส าหรับการสูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน 
  ข้อยกเว้นความคุ้มครอง เช่น  
  1)  ฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือท าร้ายตัวเอง 

 2)  กรณีสงคราม จลาจล ทะเลาะวิวาท กระท าผิดทางอาญา 
 3)  การล่าสัตว์ หรือการแข่งขันความเร็วทุกประเภท  
 4)  อยู่ในระหว่างการออกฤทธิ์ของสิ่งมึนเมา หรือยาเสพติด ถูกยาพิษ ถูกรมยา 
 5)  การเดินทางโดยเคร่ืองบิน เว้นแต่เป็นผู้โดยสารของสายการบินพาณิชย์ 
  6)  การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่ การติดเชื้อโรคที่เกิดข้ึนจากบาดแผลที่ได้รับอุบัติเหตุ  
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 ท่ีให้ความคุ ้มครองตลอด

 24 ช่ัวโมง อนัเน่ืองมาจาก
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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4.3  การประกันทุพพลภาพส้ินเชิงถาวรกลุ่ม เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองการเกิดทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุ โดยพนักงานผู้นั้นตกเป็นคนทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ถึงขนาดไม่สามารถ
ประกอบหน้าท่ีการงานใด ๆ ในอาชีพประจ าหรืออาชีพอ่ืน ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้น
ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง เช่น 
1)  การท าร้าย หรือพยายามท าร้ายร่างกายตัวเอง 
2)  การปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัครที่ปฏิบัติการในสงคราม (ไม่ว่าจะมีประกาศหรือไม่ก็

ตาม) 
3)  หรือที่ปฏิบัติการในการปราบปรามจลาจล หรือการก่อความไม่สงบภายในประเทศ 
4)  การขับขี่หรือโดยสารเคร่ืองบินหรืออากาศยานใด ๆ 
5)  เว้นแต่เป็นผู้โดยสารที่ช าระค่าโดยสารของสายการบนิพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตให้รับขนส่งผู้โดยสารตาม

ตารางบินโดยสารในเส้นทางที่ได้ก าหนดไว้  
4.4  การประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นความคุ้มครองในรูปของเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล เมื่อพนักงานเจ็บป่วย

หรือประสบอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกเวลาท างาน โดยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ 
สถานพยาบาลแผนปัจจุบัน โรงพยาบาล หรือคลินิก ได้ทันที 
  ผลประโยชน์ค่ารักษาในโรงพยาบาล 

1) ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
ผลประโยชน์ต่อวันตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

2) ค่ารักษาพยาบาลอ่ืน ๆ จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการรักษาตัวในโรงพยาบาล เช่น 
ค่าบริการห้องผ่าตัด การท ากายภาพบ าบัด ค่าเลือด ค่ายา ค่ารถพยาบาล ฯลฯ รวมถึงการรักษาต่อเนื่องแบบผู้ป่วย
นอกภายใน 30 วัน นับจากออกจากโรงพยาบาล โดยจ่ายชดเชยตามจ านวนเงินที่จ่ายจริง โดยรวมทุกรายการต้อง  
ไม่เกินจ านวนเงินที่ซื้อไว้ 

3) ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด จ่ายค่าชดเชยตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราร้อยละของผลประโยชน์
ที่ระบุในตารางการผ่าตัด 

4) ค่าดูแลโดยแพทย์ จ่ายค่าชดเชยตามจ านวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ต่อวัน ตามที่ระบุไว้
ในกรมธรรม ์

5) ค่ารักษากรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยนอก
ของโรงพยาบาลหรือคลินิกภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน นับจาก
ได้รับบาดเจ็บชดเชยค่าใช้จ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง รวมแล้วไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 
  ทั้งนี้ ผู้เอาประกันสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีเข้าการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกเป็น
การจ่ายค่าชดเชยกรณีพนักงานเกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และเข้ารักษาตัวที่คลินิกหรือแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล  
โดยบริษัทฯ จะชดเชยค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ต่อวัน (วันละ 1 คร้ัง) สูงสุดรวมต่อปี
กรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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วตัถุประสงค์   
  เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ 
2.  อธิบายความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มได้ 
3.  อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทกลุ่มได้ 
4.  อธิบายหน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ 

อุตสาหกรรม และกลุ่มได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4.3  การประกันทุพพลภาพส้ินเชิงถาวรกลุ่ม เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองการเกิดทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุ โดยพนักงานผู้นั้นตกเป็นคนทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ถึงขนาดไม่สามารถ
ประกอบหน้าท่ีการงานใด ๆ ในอาชีพประจ าหรืออาชีพอ่ืน ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้น
ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง เช่น 
1)  การท าร้าย หรือพยายามท าร้ายร่างกายตัวเอง 
2)  การปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัครที่ปฏิบัติการในสงคราม (ไม่ว่าจะมีประกาศหรือไม่ก็

ตาม) 
3)  หรือที่ปฏิบัติการในการปราบปรามจลาจล หรือการก่อความไม่สงบภายในประเทศ 
4)  การขับขี่หรือโดยสารเคร่ืองบินหรืออากาศยานใด ๆ 
5)  เว้นแต่เป็นผู้โดยสารที่ช าระค่าโดยสารของสายการบนิพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตให้รับขนส่งผู้โดยสารตาม

ตารางบินโดยสารในเส้นทางที่ได้ก าหนดไว้  
4.4  การประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นความคุ้มครองในรูปของเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล เมื่อพนักงานเจ็บป่วย

หรือประสบอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกเวลาท างาน โดยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ 
สถานพยาบาลแผนปัจจุบัน โรงพยาบาล หรือคลินิก ได้ทันที 
  ผลประโยชน์ค่ารักษาในโรงพยาบาล 

1) ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
ผลประโยชน์ต่อวันตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

2) ค่ารักษาพยาบาลอ่ืน ๆ จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการรักษาตัวในโรงพยาบาล เช่น 
ค่าบริการห้องผ่าตัด การท ากายภาพบ าบัด ค่าเลือด ค่ายา ค่ารถพยาบาล ฯลฯ รวมถึงการรักษาต่อเนื่องแบบผู้ป่วย
นอกภายใน 30 วัน นับจากออกจากโรงพยาบาล โดยจ่ายชดเชยตามจ านวนเงินที่จ่ายจริง โดยรวมทุกรายการต้อง  
ไม่เกินจ านวนเงินที่ซื้อไว้ 

3) ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด จ่ายค่าชดเชยตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราร้อยละของผลประโยชน์
ที่ระบุในตารางการผ่าตัด 

4) ค่าดูแลโดยแพทย์ จ่ายค่าชดเชยตามจ านวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ต่อวัน ตามที่ระบุไว้
ในกรมธรรม ์

5) ค่ารักษากรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยนอก
ของโรงพยาบาลหรือคลินิกภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน นับจาก
ได้รับบาดเจ็บชดเชยค่าใช้จ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง รวมแล้วไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 
  ทั้งนี้ ผู้เอาประกันสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีเข้าการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกเป็น
การจ่ายค่าชดเชยกรณีพนักงานเกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และเข้ารักษาตัวที่คลินิกหรือแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล  
โดยบริษัทฯ จะชดเชยค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ต่อวัน (วันละ 1 คร้ัง) สูงสุดรวมต่อปี
กรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

3-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

  ข้อยกเว้นความคุ้มครอง เช่น  
1)  ฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือท าร้ายตัวเอง  
2)  การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการคุ้มครอง  
3)  กรณีสงคราม จลาจล ทะเลาะวิวาท กระท าผิดทางอาญา  
4)  การรักษาตัวแบบพักผ่อน หรืออนามัย การตรวจสุขภาพ  
5)  การรักษาเพื่อความสวยงาม ลดความอ้วน ผ่าตัดตกแต่ง 

 
5. สัญญาเพิม่เตมิการคุ้มครองการขาดรายได้  
  เนื่องมาจากการทุพพลภาพจากการเจ็บป่วย บริษัทรับประกันชีวิตตกลงจ่ายค่าชดเชยรายสัปดาห์ให้ผู้เอา
ประกันภัยในขณะที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ผลประโยชน์ที่จ่ายให้จะไม่ค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
แต่จ่ายให้เป็นค่าชดเชยรายสัปดาห์ 
  สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพคุ้มครองกรณีเป็นผู้ป่วยใน โดยสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน 
ไม่เกิน 90 วัน แต่บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชนใ์ห้ หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยภายใน 30 วัน นับแต่วันท าสัญญา หรือ
วันต่ออายุสัญญา หรือตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกรมธรรม์ สัญญาเพิ่มเติมนี้มี 3 แบบหลัก คือ  
 1) จ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินจ านวนเงินสูงสุดของรายการความ
คุ้มครองแต่ละรายการ ดังนี้ 
  (1) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาลประจ าวัน (สูงสุด ไม่เกิน.......วัน) และในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย
ได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่ายให้เป็นจ านวนสองเท่า (สูงสุดไม่เกิน...วัน)  
   (2) ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล (สูงสุด ไม่เกิน...วัน) 
   (3) ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ 
   (4) ค่าแพทย์วิสัญญี 
   (5) ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณีในห้องผ่าตัด 
   (6) ค่ารักษาพยาบาลอ่ืน ๆ ในโรงพยาบาล ส าหรับค่ายาและเวชภัณฑ์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การให้โลหิตและพลาสม่า และกายภาพบ าบัด และค่ารถพยาบาล เป็นต้น  
   (7) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล  
เวชกรรม บริษัทจะจ่ายผลประกันโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
    ก. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการส าหรับผู้ป่วยนอกซึ่งเกิดขึ้น
ภายใน...วัน ก่อนหรือหลังการเข้าพักรักษาพยาบาลในคร้ังนั้น (ขั้นต่ า 30 วัน) 
    ข.  ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินส าหรับผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ภายใน....ชั่วโมง (ขั้นต่ า 24 
ชั่วโมง) 
    ค.  จ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงและสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินรวม สูงสุด
ที่คุ้มครอง 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

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

3-8



 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     3-9 
 

    ง.  จ่ายความคุ้มครองเท่ากับจ านวนเงินค่าชดเชยรายวันและไม่เกิน...วัน 
    ข้อพิจารณาของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาถึงความซ้ าซ้อนของการจ่ายค่า
สินไหมตามสัญญานี้กับการได้รับเงินสวัสดิการอ่ืน หรือการประกันสุขภาพของผู้เอาประกันภัย เพราะผู้เอาประกันภัย
ไม่สามารถเบิกได้มากกว่าที่จ่ายค่ารักษาพยาบาล 
 2)  จ่ายความคุ้มครองไม่เกนิค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และจ่ายสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินที่คุ้มครองรวม 
(ไม่แยกรายการที่คุ้มครอง) ข้อพิจารณาของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาถึงความซ้ าซ้อนของการ
จ่ายค่าสินไหมตามสัญญานี้กับการได้รับเงินสวัสดิการอ่ืนหรือการประกันสุขภาพอ่ืนของผู้เอาประกันภัย เพราะผู้เอา
ประกันภัยไม่สามารถเบิกได้มากกว่าที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลจริง แต่จ านวนเงินสูงสุดที่คุ้มครองจะจ ากัดความคุ้มครอง 
โดยไม่แยกรายการ  
  3)  จ่ายความคุ้มครองเท่ากับจ านวนเงินค่าชดเชยรายวันและไม่เกิน...วัน สัญญาเพิ่มเติมนี้ผู้เอาประกันภัย
สามารถรับเงินชดเชยเป็นรายวันตามจ านวนวันที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้เอาประกันภัยได้รับ
เงินค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการอื่นมาก่อนหรือไม่  
  สืบเนื่องจากวิวัฒนาการการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการในปัจจุบันท าให้ผู้เอาประกันภัยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน ไม่จ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย ทางคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค าสั่งนายทะเบียน เร่ือง ให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณี
ผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการตาม
ความจ าเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษานั้น ผู้เอา
ประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
จ านวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้  
   (1) การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
   (2) การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
   (3) การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
   (4) การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
   (5) การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
   (6) การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations) 
   (7) การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
   (8) การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)  
   (9) การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 
   (10)  การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
   (11)  การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration) 
   (12)  การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)  
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วตัถุประสงค์   
  เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ 
2.  อธิบายความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มได้ 
3.  อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทกลุ่มได้ 
4.  อธิบายหน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ 

อุตสาหกรรม และกลุ่มได้ 
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    ง.  จ่ายความคุ้มครองเท่ากับจ านวนเงินค่าชดเชยรายวันและไม่เกิน...วัน 
    ข้อพิจารณาของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาถึงความซ้ าซ้อนของการจ่ายค่า
สินไหมตามสัญญานี้กับการได้รับเงินสวัสดิการอ่ืน หรือการประกันสุขภาพของผู้เอาประกันภัย เพราะผู้เอาประกันภัย
ไม่สามารถเบิกได้มากกว่าที่จ่ายค่ารักษาพยาบาล 
 2)  จ่ายความคุ้มครองไม่เกนิค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และจ่ายสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินที่คุ้มครองรวม 
(ไม่แยกรายการที่คุ้มครอง) ข้อพิจารณาของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาถึงความซ้ าซ้อนของการ
จ่ายค่าสินไหมตามสัญญานี้กับการได้รับเงินสวัสดิการอ่ืนหรือการประกันสุขภาพอ่ืนของผู้เอาประกันภัย เพราะผู้เอา
ประกันภัยไม่สามารถเบิกได้มากกว่าที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลจริง แต่จ านวนเงินสูงสุดที่คุ้มครองจะจ ากัดความคุ้มครอง 
โดยไม่แยกรายการ  
  3)  จ่ายความคุ้มครองเท่ากับจ านวนเงินค่าชดเชยรายวันและไม่เกิน...วัน สัญญาเพิ่มเติมนี้ผู้เอาประกันภัย
สามารถรับเงินชดเชยเป็นรายวันตามจ านวนวันที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้เอาประกันภัยได้รับ
เงินค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการอื่นมาก่อนหรือไม่  
  สืบเนื่องจากวิวัฒนาการการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการในปัจจุบันท าให้ผู้เอาประกันภัยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน ไม่จ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย ทางคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค าสั่งนายทะเบียน เร่ือง ให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณี
ผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการตาม
ความจ าเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษานั้น ผู้เอา
ประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
จ านวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้  
   (1) การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
   (2) การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
   (3) การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
   (4) การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
   (5) การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
   (6) การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations) 
   (7) การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
   (8) การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)  
   (9) การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 
   (10)  การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
   (11)  การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration) 
   (12)  การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)  
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   (13)  การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic 
Paracentesis)  
   (14)  การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
   (15)  การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
   (16)  การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy) 
   (17)  การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
  (18)  การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife) 
   (บริษัทผู้รับประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์) 
  การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีท่ีผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือ
หัตถการมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการตรวจ
รักษาตามบันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน ...วัน 
(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตามค านิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1ค าสั่งนายทะเบียนที่ 21/2557 เรื่องให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 
(Day Case).  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่3.2  
ความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติกลุ่ม 
  
 
 กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบต่าง ๆ อาจมีข้อแตกต่างไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับกรมธรรม์พื้นฐานอ่ืน ๆ 
แต่เพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น จึงก าหนดเป็นตารางเปรียบเทียบ ดังนี้  
  

ตารางที ่3.1 ความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติกลุ่ม 
  

ที ่ รายการ ประกนัชีวติกลุ่ม อุบัตเิหตุกลุ่ม ทุพพลภาพส้ินเชิง 
ถาวรกลุ่ม สุขภาพกลุ่ม 

1 ออกกรมธรรม์ 
โดย 

บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิต 
และบริษัทประกัน 
วินาศภัย 

บริษัทประกันชีวิตและ 
บริษัทประกนัวินาศภัย 

บริษัทประกันชีวิต 
และบริษัทประกัน 
วินาศภัย 

2 
 
 
 
 

ความคุ้มครอง เสียชีวิตทุกกรณี เสียชีวิตจาก 
อุบัติเหตุหรือสูญเสีย 
อวัยวะ 

เนื่องจากเจ็บป่วยหรือ 
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ไม่สามารถประกอบ 
อาชีพประจ าได้ 

ค่ารักษาพยาบาลจาก 
การเจ็บป่วยหรือ 
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
ต้องเข้ารักษา 
ในโรงพยาบาล 

3 อัตราเบี้ย 
ประกันภัย 
 

ขึ้นอยู่กับกลุ่ม 
อาชีพน้ัน ๆ 

อาชีพเสี่ยงภัยเบี้ย 
ประกันภัยจะสูงขึ้น  

อาจมีราคาสูงและขึ้น 
อยู่กับอาชีพของกลุ่ม 

อาจมีราคาสูงหาก 
ต้องการความ 
คุ้มครองทั้งผู้ป่วยใน 
และผู้ป่วยนอก 
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วตัถุประสงค์   
  เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ 
2.  อธิบายความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มได้ 
3.  อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทกลุ่มได้ 
4.  อธิบายหน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ 

อุตสาหกรรม และกลุ่มได้ 
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เร่ืองที ่3.2  
ความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติกลุ่ม 
  
 
 กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบต่าง ๆ อาจมีข้อแตกต่างไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับกรมธรรม์พื้นฐานอ่ืน ๆ 
แต่เพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น จึงก าหนดเป็นตารางเปรียบเทียบ ดังนี้  
  

ตารางที ่3.1 ความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติกลุ่ม 
  

ที ่ รายการ ประกนัชีวติกลุ่ม อุบัตเิหตุกลุ่ม ทุพพลภาพส้ินเชิง 
ถาวรกลุ่ม สุขภาพกลุ่ม 

1 ออกกรมธรรม์ 
โดย 

บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิต 
และบริษัทประกัน 
วินาศภัย 

บริษัทประกันชีวิตและ 
บริษัทประกนัวินาศภัย 

บริษัทประกันชีวิต 
และบริษัทประกัน 
วินาศภัย 

2 
 
 
 
 

ความคุ้มครอง เสียชีวิตทุกกรณี เสียชีวิตจาก 
อุบัติเหตุหรือสูญเสีย 
อวัยวะ 

เนื่องจากเจ็บป่วยหรือ 
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ไม่สามารถประกอบ 
อาชีพประจ าได้ 

ค่ารักษาพยาบาลจาก 
การเจ็บป่วยหรือ 
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
ต้องเข้ารักษา 
ในโรงพยาบาล 

3 อัตราเบี้ย 
ประกันภัย 
 

ขึ้นอยู่กับกลุ่ม 
อาชีพน้ัน ๆ 

อาชีพเสี่ยงภัยเบี้ย 
ประกันภัยจะสูงขึ้น  

อาจมีราคาสูงและขึ้น 
อยู่กับอาชีพของกลุ่ม 

อาจมีราคาสูงหาก 
ต้องการความ 
คุ้มครองทั้งผู้ป่วยใน 
และผู้ป่วยนอก 
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เร่ืองที ่3.3  
เงือ่นไขส าคญัของสัญญาประกนัชีวติประเภทกลุ่ม 
   
 
1. เงือ่นไขทัว่ไปของกรมธรรม์ประกนักลุ่มทีส่ าคญั 
 1) วันเริ่มต้นมีผลบังคับของกรมธรรม์ หมายถึงวันเริ่มสัญญาของแผนประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับใช้และเป็นวันที่ที่ก าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 2) การก าหนดคุณสมบัติของลูกจ้าง ซึ่งโดยทั่วไปก าหนดเป็นลูกจ้างที่ผ่านการทดลองงานแล้ว 
 3) ข้อบังคับในการขอเอาประกันภัยกลุ่ม ผู้ถือกรมธรรม์ และผู้ขอเอาประกันภัยต้องตอบค าถาม ที่ระบุในใบ
ค าขอเอาประกันภัยตามความเป็นจริงทุกข้อ พร้อมทั้งลงลายมือรับรองเอกสารในใบค าขอเอาประกันภัยกลุ่มด้วย 
ตนเอง 
 4) การช าระเบี้ยประกันภัยและระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัยมีก าหนดภายใน 30/31 วัน  
 5) อัตราเบี้ยประกันภัย บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยในวันครบรอบปี
กรมธรรม์ประกันภัยหรือในวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ประเภท จ านวนผู้เอาประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย
ที่แตกต่างจากเดิมโดยบริษัทจะบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 31 วัน ทั้งนี้บริษัทจะออกบันทึกสลักหลังแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยทราบ 
 6) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือการสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยไม่ได้ช าระเบี้ย
ประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันภัยไม่มีอ านาจในการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัย หรือขยายเวลาครบก าหนดของเบี้ยประกันภัย หรือบอกสละสิทธิ์บอกกล่าว หรือ 
ข้อพิสูจน์การเรียกร้องตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับความยินยอม
จากบริษัทและได้ออกบันทึกสลักหลังแก้ไขไว้ให้แล้ว 
 7) การจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 
 8) การสิ้นสุดการประกันภัยของสมาชิกในกลุ่ม เช่น จากการลาออก หรือพ้นสภาพการเป็นพนักงาน หรือ
เสียชีวิต 
 9) การจ่ายคืนเบี้ยประกันภัยจากประสบการณ์ (Experience Refund) ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถท า
ประกันชีวิตกลุ่มในลักษณะมีเงินคืนตามประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทผู้รับประกันภัย โดย
อัตราเบี้ยประกันภัยจะสูงกว่าแบบปกติทั่วไป ในกรณีที่องค์กรนั้น ๆ มีประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน
กว่าเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันภัยจะคืนเงินบางส่วนให้แก่ผู้ถือก รมธรรม์
ประกันภัย หรือน าไปหักจากเบี้ยประกันภัยในปีต่อไป โดยเงื่อนไขจะต้องต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทผู้รับ
ประกันภัยเดิม 
 10) การให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับจ านวนของสมาชิกในกลุ่มว่ามีจ านวนเท่าใด  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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2. องค์กรทีซ้ื่อกรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทกลุ่ม 
 สัญญาประกันชีวิตกลุ่ม มีหลักเกณฑ์ในการรับประกันชีวิตกลุ่ม โดยทั่วไป ต้องเป็นองค์กรทั้งภาครัฐ และ
เอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล เช่น 
 1) บริษัทหรือห้างร้าน จะมีการประกันภัยให้กับนายจ้าง และลูกจ้าง ซึ่งในความหมายของลุกจ้างยังรวมถึง  
ผู้ที่เห็นกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และรับเงินเดือนในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนลูกจ้างของบริษัทในเครือ 
โดยนายจ้างเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และลูกจ้างเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 2) สหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า เป็นต้น โดยสหกรณ์เป็นผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย และสมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 3) สหภาพแรงงาน โดยสหภาพแรงงานเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และสมาชิกของสหภาพเป็นผู้ได้รับ
ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 4) ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทขายสินค้าผ่อนส่ง หรือนิติบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีสภาพเป็นเจ้าหนี้โดยเจ้าหนี้เป็น 
ผู้ถือกรมธรรม์ และลูกหนี้เป็นผู้ได้รับความคุ้มครอง ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย วัตถุประสงค์ของการประกันชีวิตกลุ่ม
ประเภทนี้เพื่อช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ในกรณีลูกหนี้เสียชีวิตก่อนสิ้นสุดภาระหนี้สินที่ผูกพัน (ศึกษารายละเอียดจาก ค าสั่ง
นายทะเบียนที่ 3/2554 เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต แระเภทกลุ่ม แบบ
คุ้มครองสินเชื่อที่ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ฉบับมาตรฐาน) 
  นอกจากกลุ่มต่าง ๆ ที่กล่าวถึงแล้ว ยังมีองค์กรอีกหลายประเภทที่สามารถท าประกันภัยกลุ่มได้ เช่น โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย สมาคมครู สมาคมผู้ประกอบการอิสระ สโมสร เป็นต้น ลักษณะที่ส าคัญ หรือขนาดของกลุ่มในการรับ
ประกันภัยนั้น โดยทั่วไปต้องมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยสมาชิกที่เข้าร่วมความคุ้มครองจะพิจารณาจากผู้มีส่วนร่วม
ในการช าระเบี้ยประกันภัย โดยมีเงื่อนไขที่ส าคัญ 3 ประการดังนี้ 
  (1) องค์กรเป็นผู้ช าระเบี้ยฝ่ายเดียว ต้องมีพนักงานหรือสมาชิกเข้าร่วมท าประกันชีวิตกลุ่ม 100 
เปอร์เซ็นต์ 
  (2) องค์กรและพนักงานร่วมกันช าระเบี้ย ต้องมีพนักงานหรือสมาชิกเข้าร่วมท าประกันชีวิต 75 
เปอร์เซ็นต์  
  (3) พนักงานเป็นผู้ช าระเบี้ยฝ่ายเดียว พนักงานหรือสมาชิกจ้องเข้าร่วมท าประกันชีวิต 75 เปอร์เซ็นต์  
 
3. เงือ่นไขจ านวนผลประโยชน์ของการประกนัชีวติกลุ่ม  
  โดยทั่วไปจะมีการก าหนดผลประโยชน์หรือก าหนดจ านวนเงินเอาประกันไว้ 5 วิธี ดังนี้ 
 1) ผลประโยชน์เท่ากันทุกคน เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัยคนละ 100,000 บาท  
 2) ผลประโยชน์ก าหนดตามระดับต าแหน่งของพนักงาน เช่น ระดับพนักงาน 100,000 บาท ระดับหัวหน้า
งาน 300,000 บาท ระดับผู้จัดการ 500,000 บาท ระดับผู้บริหาร 1,000,000 บาท เป็นต้น 
 3) ผลประโยชน์ก าหนดเป็นจ านวนเท่าของเงินเดือน เช่น จ านวน 24 เท่า 36 เท่า หรือ 48 เท่าของเงินเดือน 
เป็นต้น 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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วตัถุประสงค์   
  เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ 
2.  อธิบายความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มได้ 
3.  อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทกลุ่มได้ 
4.  อธิบายหน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ 

อุตสาหกรรม และกลุ่มได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2. องค์กรทีซ้ื่อกรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทกลุ่ม 
 สัญญาประกันชีวิตกลุ่ม มีหลักเกณฑ์ในการรับประกันชีวิตกลุ่ม โดยทั่วไป ต้องเป็นองค์กรทั้งภาครัฐ และ
เอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล เช่น 
 1) บริษัทหรือห้างร้าน จะมีการประกันภัยให้กับนายจ้าง และลูกจ้าง ซึ่งในความหมายของลุกจ้างยังรวมถึง  
ผู้ที่เห็นกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และรับเงินเดือนในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนลูกจ้างของบริษัทในเครือ 
โดยนายจ้างเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และลูกจ้างเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 2) สหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า เป็นต้น โดยสหกรณ์เป็นผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย และสมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 3) สหภาพแรงงาน โดยสหภาพแรงงานเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และสมาชิกของสหภาพเป็นผู้ได้รับ
ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 4) ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทขายสินค้าผ่อนส่ง หรือนิติบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีสภาพเป็นเจ้าหนี้โดยเจ้าหนี้เป็น 
ผู้ถือกรมธรรม์ และลูกหนี้เป็นผู้ได้รับความคุ้มครอง ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย วัตถุประสงค์ของการประกันชีวิตกลุ่ม
ประเภทนี้เพื่อช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ในกรณีลูกหนี้เสียชีวิตก่อนสิ้นสุดภาระหนี้สินที่ผูกพัน (ศึกษารายละเอียดจาก ค าสั่ง
นายทะเบียนที่ 3/2554 เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต แระเภทกลุ่ม แบบ
คุ้มครองสินเชื่อที่ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ฉบับมาตรฐาน) 
  นอกจากกลุ่มต่าง ๆ ที่กล่าวถึงแล้ว ยังมีองค์กรอีกหลายประเภทที่สามารถท าประกันภัยกลุ่มได้ เช่น โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย สมาคมครู สมาคมผู้ประกอบการอิสระ สโมสร เป็นต้น ลักษณะที่ส าคัญ หรือขนาดของกลุ่มในการรับ
ประกันภัยนั้น โดยทั่วไปต้องมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยสมาชิกที่เข้าร่วมความคุ้มครองจะพิจารณาจากผู้มีส่วนร่วม
ในการช าระเบี้ยประกันภัย โดยมีเงื่อนไขที่ส าคัญ 3 ประการดังนี้ 
  (1) องค์กรเป็นผู้ช าระเบี้ยฝ่ายเดียว ต้องมีพนักงานหรือสมาชิกเข้าร่วมท าประกันชีวิตกลุ่ม 100 
เปอร์เซ็นต์ 
  (2) องค์กรและพนักงานร่วมกันช าระเบี้ย ต้องมีพนักงานหรือสมาชิกเข้าร่วมท าประกันชีวิต 75 
เปอร์เซ็นต์  
  (3) พนักงานเป็นผู้ช าระเบี้ยฝ่ายเดียว พนักงานหรือสมาชิกจ้องเข้าร่วมท าประกันชีวิต 75 เปอร์เซ็นต์  
 
3. เงือ่นไขจ านวนผลประโยชน์ของการประกนัชีวติกลุ่ม  
  โดยทั่วไปจะมีการก าหนดผลประโยชน์หรือก าหนดจ านวนเงินเอาประกันไว้ 5 วิธี ดังนี้ 
 1) ผลประโยชน์เท่ากันทุกคน เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัยคนละ 100,000 บาท  
 2) ผลประโยชน์ก าหนดตามระดับต าแหน่งของพนักงาน เช่น ระดับพนักงาน 100,000 บาท ระดับหัวหน้า
งาน 300,000 บาท ระดับผู้จัดการ 500,000 บาท ระดับผู้บริหาร 1,000,000 บาท เป็นต้น 
 3) ผลประโยชน์ก าหนดเป็นจ านวนเท่าของเงินเดือน เช่น จ านวน 24 เท่า 36 เท่า หรือ 48 เท่าของเงินเดือน 
เป็นต้น 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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 4) ผลประโยชน์ก าหนดตามระดับเงินเดือนของพนักงาน เช่น ระดับเงินเดือน 10,000-20,000 บาท จ านวน
เงินเอาประกันภัย 500,000 บาท เงินเดือน 20,000 -30,000 บาท จ านวนเงินเอาประกันภัย 700,000 บาท เป็นต้น 
 5) ผลประโยชน์ก าหนดตามอายุงานของพนักงาน เช่น พนักงานอายุงานต่ ากว่า 2 ปี จ านวนเงินเอา
ประกันภัย 100,000 บาท อายุงาน 2-5 ปี จ านวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท อายุงาน 5-10 ปี จ านวนเงินเอา
ประกันภัย 500,000 บาท อายุงานมากกว่า 10 ปี จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท เป็นต้น  
 
4. การออกกรมธรรม์ประกนักลุ่ม  
  กรณีเป็นการรับประกันภัยกลุ่ม ให้บริษัทส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย ส่วนผู้ได้รับความคุ้มครองหรือสมาชิกผู้เอาประกันภัย บริษัทออกหนังสือรับรองการประกันภัย 
พร้อมเอกสารสรุปเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือสมาชิก 
ผู้เอาประกันภัยแต่ละราย 
 
5. การแก้ไขสัญญาเพิม่เตมิ  
  ผู้ถือกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทนของบริษัทไม่มีอ านาจที่จะก าหนด หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ  
ใด ๆ ในสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ เว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมหรือก าหนดข้อความขึ้นใหม่จะกระท าโดยกรรมการผู้มีอ านาจ
ของบริษัทซึ่งได้ลงนามและประทับตราบริษัทไว้ด้วย 
 
6. การปรับปรุงเบีย้ประกนัภัย  
  เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุเพิ่มขึ้นจากช่วงอายุหนึ่งไปสู่อีกช่วงอายุหนึ่ง เบี้ยประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม ที่
จะต้องจ่ายให้บริษัทจะต้องปรับปรุงตามอัตราที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันชีวิต  
 
7. การเปลีย่นอาชีพ  
  หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยในขณะที่ประกอบอาชีพอ่ืนที่มีการเสี่ยงภัยมากกว่าอาชีพที่แจ้งไว้
แต่เดิม จ านวนเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมจะลดลงโดยถือเกณฑ์เบี้ยประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม ที่ได้ช าระ
แล้วสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้ตามอาชีพใหม่ และตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้  
 หากผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอ่ืน ซึ่งบริษัทก าหนดไว้ว่าเป็นอาชีพประเภทที่มีการเสี่ยง
ภัยน้อยกว่าอาชีพที่แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทจะลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงนับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้มีการเปลี่ยนอาชีพ
ดังกล่าว และจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เก็บเกินภายหลังจากที่ได้รับหลักฐานจากผู้เอาประกันภัยแล้ว 
 
8. การส้ินผลบังคบัของสัญญาเพิม่เตมิ  
  สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่มจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อ  
 1) เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม หรือของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มที่สัญญาเพิ่มเติมแนบอยู่ มิได้ช าระ
ภายในเวลาที่ก าหนด สัญญาเพิ่มเติมจะสิ้นผลบังคับในวันครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 2) ณ วันครบรอบปีของกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบเกษียณ หรือตามข้อตกลงซึ่งบันทึก
ไว้เป็นหลักฐาน กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้แนบอยู่สิ้นผลบังคับ  
 3) บริษัทบอกเลิกสัญญาเพิ่มเติมด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเปน็ลายลักษณอั์กษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือกรมธรรม์ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
คุ้มครองสุขภาพกลุ่มให้ โดยหักเบี้ยประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่มส าหรับระยะเวลาที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ความ
คุ้มครองมาแล้วออกตามส่วน  
 4) ผู้ถือกรมธรรม์บอกเลิกสัญญาเพิ่มเติม หรือผู้เอาประกันภัยบอกเลิกการเข้าร่วมสัญญาเพิ่มเติม โดยการ
แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรและมีสิทธิจะได้รับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่มคืน หลังจากหักเบี้ย
ประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม สาหรับระยะเวลาที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ความคุ้มครอง มาแล้วออกตามส่วน  
  การสิ้นผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนการสิ้นผล
บังคับของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ และการที่บริษัทได้รับช าระเบี้ยประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่มหลังจากสิ้นผลบังคับ
ของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยดังกล่าวให้  
 
9. เงือ่นไขการจ่ายเงนิผลประโยชน์กรณทีีผู้่เอาประกนัภัยมสิีทธิได้รับผลประโยชน์  
 บริษัทจะด าเนินการจ่ายผลประโยชน์ที่คุ้มครองให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งต้องมี
เอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) กรณีเสียชีวิต (โรคภัยไข้เจ็บ) 
  (1)  ใบมรณบัตร 
  (2)  บัตรประจ าตัวประชาชน สูติบัตร (กรณีเด็ก) 
  (3)  ทะเบียนบ้านของผู้ตายและผู้รับประโยชน์ทุกคน 
  (4)  ทะเบียนสมรสของผู้ตาย (ถ้ามี) 
  (5)  แบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันชีวิต 
  (6)  เอกสารอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตามที่บริษัทประกันชีวิตร้องขอ 
 2) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
  (1)  บันทึกประจ าวันเก่ียวกับคดี (ปจว) 
  (2)  ใบชันสูตรพลิกศพ 
  (3)  ใบแจ้งการตาย 
  (4)  หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี) 
 3) กรณีค่ารักษาพยาบาล 
  (1) ใบเสร็จรับเงิน 
  (2)  ใบรับรองแพทย์ 
  (3)  แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลของบริษัทประกันชีวิต 
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วตัถุประสงค์   
  เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ 
2.  อธิบายความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มได้ 
3.  อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทกลุ่มได้ 
4.  อธิบายหน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ 

อุตสาหกรรม และกลุ่มได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

3-15



 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     3-15 
 

 2) ณ วันครบรอบปีของกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบเกษียณ หรือตามข้อตกลงซึ่งบันทึก
ไว้เป็นหลักฐาน กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้แนบอยู่สิ้นผลบังคับ  
 3) บริษัทบอกเลิกสัญญาเพิ่มเติมด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเปน็ลายลักษณอั์กษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือกรมธรรม์ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
คุ้มครองสุขภาพกลุ่มให้ โดยหักเบี้ยประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่มส าหรับระยะเวลาที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ความ
คุ้มครองมาแล้วออกตามส่วน  
 4) ผู้ถือกรมธรรม์บอกเลิกสัญญาเพิ่มเติม หรือผู้เอาประกันภัยบอกเลิกการเข้าร่วมสัญญาเพิ่มเติม โดยการ
แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรและมีสิทธิจะได้รับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่มคืน หลังจากหักเบี้ย
ประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม สาหรับระยะเวลาที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ความคุ้มครอง มาแล้วออกตามส่วน  
  การสิ้นผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนการสิ้นผล
บังคับของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ และการที่บริษัทได้รับช าระเบี้ยประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่มหลังจากสิ้นผลบังคับ
ของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยดังกล่าวให้  
 
9. เงือ่นไขการจ่ายเงนิผลประโยชน์กรณทีีผู้่เอาประกนัภัยมสิีทธิได้รับผลประโยชน์  
 บริษัทจะด าเนินการจ่ายผลประโยชน์ที่คุ้มครองให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งต้องมี
เอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) กรณีเสียชีวิต (โรคภัยไข้เจ็บ) 
  (1)  ใบมรณบัตร 
  (2)  บัตรประจ าตัวประชาชน สูติบัตร (กรณีเด็ก) 
  (3)  ทะเบียนบ้านของผู้ตายและผู้รับประโยชน์ทุกคน 
  (4)  ทะเบียนสมรสของผู้ตาย (ถ้ามี) 
  (5)  แบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันชีวิต 
  (6)  เอกสารอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตามที่บริษัทประกันชีวิตร้องขอ 
 2) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
  (1)  บันทึกประจ าวันเก่ียวกับคดี (ปจว) 
  (2)  ใบชันสูตรพลิกศพ 
  (3)  ใบแจ้งการตาย 
  (4)  หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี) 
 3) กรณีค่ารักษาพยาบาล 
  (1) ใบเสร็จรับเงิน 
  (2)  ใบรับรองแพทย์ 
  (3)  แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลของบริษัทประกันชีวิต 
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 4) กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
  (1) แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันชีวิต 
  (2)  บันทึกแจ้งจากแพทย์ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่3.4  
หน้าทีแ่ละคุณสมบตัิของนายหน้าประกนัชีวติในการน าเสนอ 
ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม และกลุ่ม 
   
 

ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่มนั้น นายหน้าประกันชีวิต คือ ผู้ที่
ท าการชี้ช่องให้บุคคลท าสัญญาประกันชวีิตกับบริษัทฯ และเป็นบุคคลส าคัญที่ชว่ยขยายตลาดการประกันชีวิตให้เติบโต
มากขึ้น ด้วยเหตุนี้นายหน้าจะต้องมีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต และต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร และ
วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) ประกาศก าหนด รวมทั้ง
จะต้องมีหน้าที่ และคุณสมบัติในการเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ดังนี้ 
 
1. หน้าทีข่องนายหน้าประกนัชีวติ ในการน าเสนอผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ  

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และ
ธนาคาร พ.ศ. 2551 จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ดังนี้ 

1)  แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
2)  แจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์

ประกันภัยเท่านั้น และจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า “ฝาก” หรือ “ฝากเงิน” แทนการช าระเบี้ยประกันภัย 
3)  หากผู้มุ่งหวังแสดงเจตนาอย่างชัดแจนว่าไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่ว่าการแสดงเจตนานั้นจะเกิดขึ้นในขั้นตอน

ใดให้ยุติการขายทันที 
4)  เมื่อได้รับอนุญาตให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันชีวิตจะต้องอธิบาย

เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขาย โดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท
ประกันภัยเท่านั้น 

5)  แนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันชีวิตให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 
(Suitability Requirement) 

6)  เมื่อผู้มุ่งหวังประสงค์จะท าประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งมอบใบค าขอเอาประกันภัยให้แก่  
ผู้มุ่งหวัง และให้ผู้มุ่งหวังกรอกรายละเอียดให้ตามค าร้องขอของผู้เอาประกันภัย และลงลายมือชื่อในฐานะผู้ขอเอา
ประกันภัยด้วยตนเอง 

หากนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้กรอกรายละเอียดให้ตามค าร้องขอของผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันชีวิตจะต้อง
กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้มุ่งหวังหรือจากที่ตนทราบข้อมูล และจะต้องอ่านรายละเอียดใบค า
ขอเอาประกันภัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ผู้มุ่งหวังฟังก่อนให้ผู้มุ่งหวังลงลายมือชื่อในฐานะผู้เอาประกันภัย  
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วตัถุประสงค์   
  เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ 
2.  อธิบายความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มได้ 
3.  อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทกลุ่มได้ 
4.  อธิบายหน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ 

อุตสาหกรรม และกลุ่มได้ 
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เร่ืองที ่3.4  
หน้าทีแ่ละคุณสมบตัิของนายหน้าประกนัชีวติในการน าเสนอ 
ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม และกลุ่ม 
   
 

ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่มนั้น นายหน้าประกันชีวิต คือ ผู้ที่
ท าการชี้ช่องให้บุคคลท าสัญญาประกันชวีิตกับบริษัทฯ และเป็นบุคคลส าคัญที่ชว่ยขยายตลาดการประกันชีวิตให้เติบโต
มากข้ึน ด้วยเหตุนี้นายหน้าจะต้องมีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต และต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร และ
วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) ประกาศก าหนด รวมทั้ง
จะต้องมีหน้าที่ และคุณสมบัติในการเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ดังนี้ 
 
1. หน้าทีข่องนายหน้าประกนัชีวติ ในการน าเสนอผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ  

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และ
ธนาคาร พ.ศ. 2551 จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ดังนี้ 

1)  แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
2)  แจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์

ประกันภัยเท่านั้น และจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า “ฝาก” หรือ “ฝากเงิน” แทนการช าระเบี้ยประกันภัย 
3)  หากผู้มุ่งหวังแสดงเจตนาอย่างชัดแจนว่าไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่ว่าการแสดงเจตนานั้นจะเกิดขึ้นในขั้นตอน

ใดให้ยุติการขายทันที 
4)  เมื่อได้รับอนุญาตให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันชีวิตจะต้องอธิบาย

เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขาย โดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท
ประกันภัยเท่านั้น 

5)  แนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันชีวิตให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 
(Suitability Requirement) 

6)  เมื่อผู้มุ่งหวังประสงค์จะท าประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งมอบใบค าขอเอาประกันภัยให้แก่  
ผู้มุ่งหวัง และให้ผู้มุ่งหวังกรอกรายละเอียดให้ตามค าร้องขอของผู้เอาประกันภัย และลงลายมือชื่อในฐานะผู้ขอเอา
ประกันภัยด้วยตนเอง 

หากนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้กรอกรายละเอียดให้ตามค าร้องขอของผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันชีวิตจะต้อง
กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้มุ่งหวังหรือจากที่ตนทราบข้อมูล และจะต้องอ่านรายละเอียดใบค า
ขอเอาประกันภัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ผู้มุ่งหวังฟังก่อนให้ผู้มุ่งหวังลงลายมือชื่อในฐานะผู้เอาประกันภัย  
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  7)  เมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตจะต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกัน
ชีวิตทุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจให้รับช าระเบี้ย
ประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิตด้วย 

8)  เมื่อได้รับค าขอเอาประกันภัย และรับเบี้ยประกันภัยจากผู้มุ่งหวังแล้ว ให้นายหน้าประกันชีวิตส่งมอบ
เอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวังพร้อมเอกสารการรับเงินของบริษัทด้วย 

9)  นับแต่วันที่ผู้มุ่งหวังส่งมอบค าขอพร้อมเบี้ยประกันภัยให้แก่นายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต
จะต้องแจ้งระยะเวลาซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท  หรือได้รับการติดต่อจากบริษัทเกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกันภัย 

10)  นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งค าขอเอาประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัท
ในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป  
 
2. คุณสมบัตขิองนายหน้าประกนัชีวติในการน าเสนอผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ  

ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตที่จะน าเสนอขายกรมธรรม์แบบพื้นฐานจะต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

1)  บรรลุนิติภาวะ 
2)  มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
3)  ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
4)  ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต เว้นแต่

ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
5)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
6)  ไม่เป็นตัวแทนประกันชีวิต 
7)  ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต  

  8)  ได้รับการศึกษาวิชาประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย2 ประกาศก าหนดหรือสอบความรู้เก่ียวกับการประกันชีวิตได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่คณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก าหนด 
 ทั้งนี้ หากผู้ใดกระท าการขายประกันชีวิตโดยไม่มีใบอนุญาต ก าหนดโทษไว้ที่จ าคุกไม่เกิน 6 เดือนและปรับ  
ไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 68 พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม              
พ.ศ. 2551 

 
 

 2พ.ร.บ ประกันชีวิต พ.ศ 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 : มาตรา 69 คุณสมบัติตัวแทนฯ ส าหรับนายหน้าประกันชีวิตใช้หลักการ
เดียวกัน 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ประกันชีวิต.  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 3/2554 เรื่อง การให้ความ

เห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเช่ือ ที่ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 
ฉบับมาตรฐาน. 

  . ค าสั่งนายทะเบียนท่ี 21/2557 เรื่อง ให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในท่ีไม่ต้องรักษา
ตัวในโรงพยาบาล (Day Case).  

   . ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การ
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ 
2551 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2551.  

สมาคมประกันชีวิตไทย. คู่มือการประกันชีวิตกลุ่ม. 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

3-19 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต



 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     3-19 
 

บรรณานุกรม 
 
 
พ.ร.บ ประกันชีวิต พ.ศ 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 : มาตรา 69 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า

ประกันชีวิต.  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 3/2554 เรื่อง การให้ความ

เห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเช่ือ ที่ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 
ฉบับมาตรฐาน. 

  . ค าสั่งนายทะเบียนท่ี 21/2557 เรื่อง ให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในท่ีไม่ต้องรักษา
ตัวในโรงพยาบาล (Day Case).  

   . ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การ
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ 
2551 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2551.  

สมาคมประกันชีวิตไทย. คู่มือการประกันชีวิตกลุ่ม. 
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  การจัดการพจิารณารับประกนัภัย 
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          อาจารย์วณีา อร่ามวฒัน์เศรษฐ 

          อาจารย์ทศันี ดวงรัตน์ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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บทที ่4  การจดัการพจิารณารับประกนัภัย                                           นช.2 
                                   (1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
 
เร่ืองที ่  

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

 
แนวคดิ  

1. การพิจารณารับประกันภัย เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และ
นายหน้าประกันชีวิต การพิจารณารับประกันภัยท าเพื่อประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงภัยของ
ผู้เอาประกันภัย 

2. การพิจารณารับประกันภัยจะต้องถูกด าเนินการอย่างยุติธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์/หลักการของการ
ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งจ าเป็นต้องพิจารณาโดยอาศัยปัจจัยหลาย
อย่างประกอบการพิจารณา ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอเอาประกันภัย ระดับความเสี่ยงภัย และ
ความสามารถของบริษัทประกันภัยในการรับประกันภัย 

3. เอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัย ช่วยให้การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเกณฑ์/หลักการ
ของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย รวดเร็วและเกิดความเป็นธรรมต่อบริษัท
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและนายหน้าประกันชีวิต โดยเอกสารที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัย 
ได้แก่ ใบค าขอเอาประกันภัย ค าแถลงของผู้เอาประกันภัย รายงานแพทย์ผู้รักษา รายงานจากตัวแทน
ประกันชีวิต รายงานการตรวจสอบประวัติของผู้เอาประกันภัย และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.  กระบวนการพิจารณารับประกันภัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนส าคัญ คือ 1) การตรวจรับใบค าขอ                   
เอาประกันภัยและเอกสารประกอบ 2) การตรวจสอบใบค าขอเอาประกันภัย 3) การรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย และ 4) การตัดสินใจในการรับประกันภัย 

5. นายหน้าประกันชีวิตรู้จักใกล้ชิดและมีข้อมูลของผู้เอาประกันภัยมากที่สุด จึงมีบทบาทและหน้าที่พจิารณา
รับประกันภัยเบื้องต้นให้กับบริษัทประกันภัย ซึ่งหากพิจารณารับประกันภัยและคัดเลือกภัยได้ดี ย่อม
ส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจ ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
ความน่าเชื่อถือ อันน ามาซึ่งความมั่นคงและรายได้ของนายหน้าประกันชีวิต 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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บทที ่4  การจดัการพจิารณารับประกนัภัย                                           นช.2 
                                   (1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
 
เร่ืองที ่  

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

 
แนวคดิ  

1. การพิจารณารับประกันภัย เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และ
นายหน้าประกันชีวิต การพิจารณารับประกันภัยท าเพื่อประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงภัยของ
ผู้เอาประกันภัย 

2. การพิจารณารับประกันภัยจะต้องถูกด าเนินการอย่างยุติธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์/หลักการของการ
ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งจ าเป็นต้องพิจารณาโดยอาศัยปัจจัยหลาย
อย่างประกอบการพิจารณา ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอเอาประกันภัย ระดับความเสี่ยงภัย และ
ความสามารถของบริษัทประกันภัยในการรับประกันภัย 

3. เอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัย ช่วยให้การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเกณฑ์/หลักการ
ของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย รวดเร็วและเกิดความเป็นธรรมต่อบริษัท
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและนายหน้าประกันชีวิต โดยเอกสารที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัย 
ได้แก่ ใบค าขอเอาประกันภัย ค าแถลงของผู้เอาประกันภัย รายงานแพทย์ผู้รักษา รายงานจากตัวแทน
ประกันชีวิต รายงานการตรวจสอบประวัติของผู้เอาประกันภัย และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.  กระบวนการพิจารณารับประกันภัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนส าคัญ คือ 1) การตรวจรับใบค าขอ                   
เอาประกันภัยและเอกสารประกอบ 2) การตรวจสอบใบค าขอเอาประกันภัย 3) การรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย และ 4) การตัดสินใจในการรับประกันภัย 

5. นายหน้าประกันชีวิตรู้จักใกล้ชิดและมีข้อมูลของผู้เอาประกันภัยมากที่สุด จึงมีบทบาทและหน้าที่พจิารณา
รับประกันภัยเบื้องต้นให้กับบริษัทประกันภัย ซึ่งหากพิจารณารับประกันภัยและคัดเลือกภัยได้ดี ย่อม
ส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจ ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
ความน่าเชื่อถือ อันน ามาซึ่งความมั่นคงและรายได้ของนายหน้าประกันชีวิต 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐานได้ 
    2. อธิบายปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบพื้นฐานได้ 
     3. ระบุเอกสารที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐานได้ 
    4. อธิบายกระบวนการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐานได้ 
 5. อธิบายบทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐานได้ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่4.1  
ความส าคญัของการพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน  
   
 การพิจารณารับประกันภัยเป็นกระบวนการส าคัญที่บริษัทใช้กลั่นกรอง คัดเลือก และประเมินผู้ขอ                 
เอาประกันภัยให้สามารถรับประกันภัยได้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีอัตราการเสี่ยงภัยอยู่ในเกณฑ์ หรือขอบข่ายที่จะไม่ท าให้
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงภายหลัง และให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้เอาประกันภัย 

เมื่อบริษัทรับประกันภัยบุคคลเป็นจ านวนมาก โดยที่แต่ละบุคคลมีคุณลักษณะแตกต่างกันทั้งทางด้านอายุ 
อาชีพ อุปนิสัย สุขภาพ ฯลฯ แน่นอนว่าการด ารงชีวิตของทุกชีวิตย่อมแตกต่างกัน โดยไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดในอนาคต ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องวางมาตรการควบคุมการรับประกันชีวิต หรือรับโอน
ความเสี่ยงภัยอย่างรอบคอบ และยุติธรรม เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการประกันชีวิต  
 
1. หลกัมาตรฐานในการพจิารณารับประกนัภัย 
 บริษัทประกันภัย (Insurer) ต้องสร้างมาตรฐานการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting Standard) 
เพื่อให้เป็นเกณฑ์คัดเลือกภัย (Risk Selection) และตัดสินใจจากข้อมูลของผู้เอาประกันภัยว่าจะยอมรับท าประกันภัย
ในอัตราเบี้ยประกันภัยปกติหรือเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เลื่อนการพิจารณารับประกันภัยหรือปฏิเสธไม่รับประกันภัยนั้น  
 การพิจารณารับประกันภัยจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่ งจ าเป็นต้องอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ และ
ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้พิจารณารับประกันภัยแต่ละคน ผู้พิจารณารับประกันภัยถือเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญของบริษัทประกันภัยในการพิจารณารับประกันภัยภายใต้มาตรฐานการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท ซึ่งต้อง
ยึดหลัก 3 ประการ คือ    
 1.1 ความยติุธรรมต่อลกูค้าหรือผู้ เอาประกนัภัย เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยแต่ละคนจ่ายจะต้องสัมพันธ์
กับความเสี่ยงภัยที่บริษัทต้องรับผิดชอบ ดังนั้นผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องประเมินความเสี่ยงภัย และค านวณ             
เบี้ยประกันภัยด้วยความเที่ยงตรง และเหมาะสม 
 ในการประเมินความเสี่ยงภัยของกลุ่มคนที่มีเพศ และอายุอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะพบว่ามีสุขภาพ อาชีพ และ
ปัจจัยประกอบต่าง ๆ แตกต่างกัน เช่น ชายอายุ 35 ปี จ านวน 100 คน พบว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ 98 คน ในขณะที่           
อีก 2 คน มีปัญหาสุขภาพ ดังนั้นจึงควรเพิ่มเบี้ยประกันภัยส าหรับคนที่มีสุขภาพไม่ดี ซึ่งมีความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นจาก
โอกาสที่จะเสียชีวิตก่อนผู้อื่น   
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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4-4   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชีวิต 
 

 
เร่ืองที ่4.1  
ความส าคญัของการพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน  
   
 การพิจารณารับประกันภัยเป็นกระบวนการส าคัญที่บริษัทใช้กลั่นกรอง คัดเลือก และประเมินผู้ขอ                 
เอาประกันภัยให้สามารถรับประกันภัยได้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีอัตราการเสี่ยงภัยอยู่ในเกณฑ์ หรือขอบข่ายที่จะไม่ท าให้
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงภายหลัง และให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้เอาประกันภัย 

เมื่อบริษัทรับประกันภัยบุคคลเป็นจ านวนมาก โดยที่แต่ละบุคคลมีคุณลักษณะแตกต่างกันทั้งทางด้านอายุ 
อาชีพ อุปนิสัย สุขภาพ ฯลฯ แน่นอนว่าการด ารงชีวิตของทุกชีวิตย่อมแตกต่างกัน โดยไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดในอนาคต ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องวางมาตรการควบคุมการรับประกันชีวิต หรือรับโอน
ความเสี่ยงภัยอย่างรอบคอบ และยุติธรรม เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการประกันชีวิต  
 
1. หลกัมาตรฐานในการพจิารณารับประกนัภัย 
 บริษัทประกันภัย (Insurer) ต้องสร้างมาตรฐานการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting Standard) 
เพื่อให้เป็นเกณฑ์คัดเลือกภัย (Risk Selection) และตัดสินใจจากข้อมูลของผู้เอาประกันภัยว่าจะยอมรับท าประกันภัย
ในอัตราเบี้ยประกันภัยปกติหรือเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เลื่อนการพิจารณารับประกันภัยหรือปฏิเสธไม่รับประกันภัยนั้น  
 การพิจารณารับประกันภัยจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่ งจ าเป็นต้องอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ และ
ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้พิจารณารับประกันภัยแต่ละคน ผู้พิจารณารับประกันภัยถือเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญของบริษัทประกันภัยในการพิจารณารับประกันภัยภายใต้มาตรฐานการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท ซึ่งต้อง
ยึดหลัก 3 ประการ คือ    
 1.1 ความยติุธรรมต่อลกูค้าหรือผู้ เอาประกนัภัย เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยแต่ละคนจ่ายจะต้องสัมพันธ์
กับความเสี่ยงภัยที่บริษัทต้องรับผิดชอบ ดังนั้นผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องประเมินความเสี่ยงภัย และค านวณ             
เบี้ยประกันภัยด้วยความเที่ยงตรง และเหมาะสม 
 ในการประเมินความเสี่ยงภัยของกลุ่มคนที่มีเพศ และอายุอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะพบว่ามีสุขภาพ อาชีพ และ
ปัจจัยประกอบต่าง ๆ แตกต่างกัน เช่น ชายอายุ 35 ปี จ านวน 100 คน พบว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ 98 คน ในขณะที่           
อีก 2 คน มีปัญหาสุขภาพ ดังนั้นจึงควรเพิ่มเบี้ยประกันภัยส าหรับคนที่มีสุขภาพไม่ดี ซึ่งมีความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นจาก
โอกาสที่จะเสียชีวิตก่อนผู้อื่น   
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 การจัดการพจิารณารับประกันภยั 4-5 
 

 
 1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตเป็นผู้ที่ต้องออกไปพบ และน าเสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัย ซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันชีวิตและกรอกใบค าขอ                   
เอาประกันภัยเรียบร้อยแล้ว นายหน้าประกันชีวิตย่อมคาดหวังให้ใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย                
แต่ละรายผ่านการพิจารณารับประกันอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่นายหน้า
ประกันชีวิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหตุผลของการคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้กับนายหน้าประกันชีวิตเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหตุของการคิด
เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขอเอาประกันภัยยินดี              
ท าประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตต่อไป 
 1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโดยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทด้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างมีหลักการที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เพราะผลที่ตามมา คือ สถานะการเงินที่มั่นคง 
ท าให้บริษัทมีก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทเจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง  
 

2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัย และยุติธรรมท าให้เกิดผลดีต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหน้าประกันชีวิต ดังนี้ 
  2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะมีความส าคัญต่อบริษัทผู้รับประกันภัย ดังนี้        
    1)  มีความน่าเช่ือถือ หากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้กับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมากที่มี
ความเสี่ยงภัยมาตรฐานโดยก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติสอดคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  หากปีกรมธรรม์นั้น ผู้ขอ               
เอาประกันภัยเสียชีวิตน้อยกว่าอัตรามรณะหรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะมีผลก าไร 
(Gain) ส่งผลดีต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 

   กรณีที่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันชีวิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีระดับความเสี่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มหรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะมี
หลักฐานพิสูจน์ว่ารับประกันชีวิตรายนั้นได้ ขณะเดียวกัน บริษัทผู้รับประกันภัยต้องปฏิเสธผู้ขอเอาประกันภัยที่มีระดับ
ความเสี่ยงภัยซึ่งไม่อาจรับประกันชีวิตได้ เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ โรคมะเร็ง เพื่อรักษาฐานะและความมั่นคงทางการเงิน
ของบรษิัทผู้รับประกันภัยต่อไป  

 2) มีความแข็งแกร่งทางการเงินและสามารถแข่งขันได้  บริษัทประกันภัยจะมีความแข็งแกร่งทาง
การเงินและสามารถแข่งขันได้นั้น เป็นผลมาจากเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
ที่เหมาะสม หากบริษัทประกันภัยพิจารณารับประกันภัยเข้มงวดเกินไปหรือก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสูงเกินไปจนไม่
สามารถแข่งขันในตลาดได้ โอกาสสูญเสียตลาดจะมีมากขึ้น ขณะเดียวกัน หากพิจารณารับประกันภัยย่อหย่อนเกินไป 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เช่น ยอมรับท าประกันชีวิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อเกิดการเรียกร้องสินไหมบริษัทประกันภัยอาจ
มีเงินไม่พอจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลต่อความ
แข็งแกร่งทางการเงินและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทประกันภัย 
  2.2 ผู้ เอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐาน มีความส าคัญต่อ                 
ผู้เอาประกันภัยที่จะได้รับความคุ้มครองสอดคล้องกับความต้องการในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เป็นธรรม  
  ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบ
และสามารถช าระเบี้ยประกันภัยในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัย รายได้และความจ าเป็นของตนเองตลอด
อายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย  
                 
3. นายหน้าประกนัชีวติ 
 การพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐานมีความจ าเป็นและความส าคัญต่อนายหน้า
ประกันชีวิต ดังนี้  
 1) สร้างการเรียนรู้ในหลักการพิจารณารับประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตที่มีความรู้ความเข้าใจการ
พิจารณารับประกันภัยจะเข้าใจหลักการพิจารณารับประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบตามเกณฑ์ที่บริษัท
ประกันภัยก าหนดเพื่อน าเสนอขายและคัดเลือกผู้ขอเอาประกันภัยที่มีคุณสมบัติท าประกันภัยได้มาเป็นเคส  (ลูกค้า) 
คุณภาพ ส่งผลดีต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันภัย (Persistency) สร้างความน่าเชื่อถือต่อทั้งลูกค้าและบริษัท
ประกันภัย เช่น การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เหมาะกับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีรายได้สูงหรือปานกลาง นายหน้า
ประกันชีวิตจึงต้องพิจารณาคัดเลือกผู้ขอเอาประกันภัยที่มีรายได้ดี ประกอบอาชีพสุจริต จ านวนเงินเอาประกันภัย
เหมาะสมกับความจ าเป็นของครอบครัว แหล่งที่มาของรายได้ชัดเจนและพิสูจน์ได้ เป็นต้น   
    2) สร้างรายได้ต่อเน่ือง นายหน้าประกันชีวิตจะมีรายได้ต่อเนื่องและคงอยู่ในอาชีพยาวนาน หากนายหน้า
ประกันชีวิตคัดเลือกผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมากที่มีคุณสมบัติสามารถท าประกันชีวิตได้และสามารถช าระเบี้ย
ประกันภัยได้ตลอดอายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตก็จะมีรายได้จากเบี้ยประกันภัยปีแรกและ                
เบี้ยประกันภัยปีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อความคงอยู่ในอาชีพ  
 อย่างไรก็ตาม  การพิจารณารับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพนั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย อาทิ                     
ผู้เอาประกันภัยต้องมีคุณสมบัติท าประกันชีวิตได้ นายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ขอ               
เอาประกันภัยต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นจริง ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องเป็นผู้มีความรู้ เทคนิคและ
ประสบการณ์ รวมถึงบริษัทประกันภัยเองต้องก าหนดมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตลาด
ประกันภัยด้วย 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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เช่น ยอมรับท าประกันชีวิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อเกิดการเรียกร้องสินไหมบริษัทประกันภัยอาจ
มีเงินไม่พอจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลต่อความ
แข็งแกร่งทางการเงินและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทประกันภัย 
  2.2 ผู้ เอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐาน มีความส าคัญต่อ                 
ผู้เอาประกันภัยที่จะได้รับความคุ้มครองสอดคล้องกับความต้องการในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เป็นธรรม  
  ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบ
และสามารถช าระเบี้ยประกันภัยในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัย รายได้และความจ าเป็นของตนเองตลอด
อายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย  
                 
3. นายหน้าประกนัชีวติ 
 การพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐานมีความจ าเป็นและความส าคัญต่อนายหน้า
ประกันชีวิต ดังนี้  
 1) สร้างการเรียนรู้ในหลักการพิจารณารับประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตที่มีความรู้ความเข้าใจการ
พิจารณารับประกันภัยจะเข้าใจหลักการพิจารณารับประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบตามเกณฑ์ที่บริษัท
ประกันภัยก าหนดเพื่อน าเสนอขายและคัดเลือกผู้ขอเอาประกันภัยที่มีคุณสมบัติท าประกันภัยได้มาเป็นเคส  (ลูกค้า) 
คุณภาพ ส่งผลดีต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันภัย (Persistency) สร้างความน่าเชื่อถือต่อทั้งลูกค้าและบริษัท
ประกันภัย เช่น การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เหมาะกับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีรายได้สูงหรือปานกลาง นายหน้า
ประกันชีวิตจึงต้องพิจารณาคัดเลือกผู้ขอเอาประกันภัยที่มีรายได้ดี ประกอบอาชีพสุจริต จ านวนเงินเอาประกันภัย
เหมาะสมกับความจ าเป็นของครอบครัว แหล่งที่มาของรายได้ชัดเจนและพิสูจน์ได้ เป็นต้น   
    2) สร้างรายได้ต่อเน่ือง นายหน้าประกันชีวิตจะมีรายได้ต่อเนื่องและคงอยู่ในอาชีพยาวนาน หากนายหน้า
ประกันชีวิตคัดเลือกผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมากที่มีคุณสมบัติสามารถท าประกันชีวิตได้และสามารถช าระเบี้ย
ประกันภัยได้ตลอดอายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตก็จะมีรายได้จากเบี้ยประกันภัยปีแรกและ                
เบี้ยประกันภัยปีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อความคงอยู่ในอาชีพ  
 อย่างไรก็ตาม  การพิจารณารับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพนั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย อาทิ                     
ผู้เอาประกันภัยต้องมีคุณสมบัติท าประกันชีวิตได้ นายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ขอ               
เอาประกันภัยต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นจริง ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องเป็นผู้มีความรู้ เทคนิคและ
ประสบการณ์ รวมถึงบริษัทประกันภัยเองต้องก าหนดมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตลาด
ประกันภัยด้วย 
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
 
   การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของ               
ผู้ขอเอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non - medical Risk) 
 3. ปัจจัยเสี่ยงทางการเงิน (Financial Factors) 
 4. ปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคล (Personal Factors) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ (Medical Risk) 
   ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับสุขภาพ เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย ซึ่งผู้พิจารณา
จะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพในอนาคตด้วย โดยจะ
พิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
 1) อายุ 
 2) เพศ 
 3) ส่วนสูง และน้ าหนัก 
 4) ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
 5) ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
 6) ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
 7) การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
 8) การดื่มสุรา 
 1) อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง เนื่องจาก           
มีหลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากข้ึนตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่ไป
กับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่                 
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่นอาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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4-8   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชีวิต 
 

กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
 โดยทั่วไป การจะแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัย ก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
 (1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ปี 
 (2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ปี 
 (3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ปี 
 (4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  (1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่ 1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดา เลือกให้ท าประกันภัยเพียง                
คนเดียว ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  (2) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณา              
รับประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ ส่วนได้
เสียในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อ ว่า
เหมาะสมหรือไม่ 
  (3) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 - 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ               
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม ถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ                 
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  (4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่  4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย  
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ทดแทนบ ่อยครั้ ง  โดยเฉพาะในกลุ ่มอายุที่น ้อยกว ่า 5 ป ี
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  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกนัชีวิต  2-7 
 

 

       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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4-8   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชีวิต 
 

กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
 โดยทั่วไป การจะแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัย ก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
 (1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ปี 
 (2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ปี 
 (3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ปี 
 (4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  (1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่ 1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดา เลือกให้ท าประกันภัยเพียง                
คนเดียว ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  (2) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณา              
รับประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ ส่วนได้
เสียในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อ ว่า
เหมาะสมหรือไม่ 
  (3) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 - 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ               
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม ถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ                 
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  (4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่  4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย  
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 การจัดการพจิารณารับประกันภยั 4-9 
 

  2) เพศ (Sex) ประเด็นนี้ไม่ใช่ปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจรับประกันภัย โดยหลักการพิจารณารับประกันภัย
เพศหญิงจะเหมือนกับเพศชาย กล่าวคือ จะพิจารณาจากความจ าเป็น (Need) ในการขอท าประกันชีวิตเป็นหลัก                  
แต่อย่างไรก็ตามจากสถิติพบว่า เพศชายมีอัตรามรณะสูงกว่าเพศหญิง เนื่องจากมีการใช้ชีวิตที่ เสี่ยงกว่าทั้งในด้านการ
เกิดอุบัติเหตุ และการถูกฆาตกรรม แต่ผู้หญิงจะเจ็บป่วยมากกว่า เพราะร่างกายของผู้หญิงมีความซับซ้อนมากกว่า               
ในบางบริษัทอาจจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย (ชีวิตและ/หรือสุขภาพ)ไม่เท่ากัน 
 3) ส่วนสูงและน ้าหนัก (Build) ส่วนสูงและน้ าหนักเป็นปัจจัยส าคัญอีกเรื่องหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย 
โดยปกติจะมีตารางแสดงน้ าหนักมาตรฐานของผู้มีความสูงแตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบว่า ผู้ขอ                      เอา
ประกันภัยแต่ละคนมีน้ าหนักตามมาตรฐานหรือไม่ น้ าหนักที่แตกต่างจากมาตรฐานเพียงเล็กน้อยจะไม่มีผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยงภัย แต่ผู้ที่มีน้ าหนักสูงกว่ามาตรฐานมากจะท าให้มีระดับความเสี่ยงภัยสูงขึ้น ในทางตรงข้ามผู้ที่มี
น้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐานไม่มากนักมักจะไม่มีปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงภัย อย่างไรก็ดีถ้าปราก ฏว่าผู้ขอ               
เอาประกันภัยมีน้ าหนักลดลงมากจากเดิมในระยะเวลาช่วง 3 ถึง 6 เดือน ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องหาสาเหตุ
ของการที่มีน้ าหนักลดลง สืบเนื่องจากความเจ็บป่วยอย่างไรหรือไม่ 
  (1) ผู้ที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน อาจก่อให้เกิดโรคตามมาภายหลัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคไขมันในเลือดสูง หัวใจ หรือระบบอ่ืน ๆ อีกได้ 
  (2) ผู้ที่มีน้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐาน อาจจะแสดงถึงภาวะการติดเชื้อภายในร่างกาย เช่น วัณโรค โรคปอด 
โรคเอดส์ และโรคมะเร็ง 
 ดังนั้น บริษัทประกันภัยจะต้องมีการสอบถามเร่ืองการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักในใบค าขอเอาประกันภัยว่า
เพิ่มขึ้น หรือลดลงด้วยสาเหตุใด ปัจจุบันการพิจารณาส่วนสูง และน้ าหนักจะพิจารณาจากดัชนีมวลกาย (Body Mass 
Index) = น้ าหนัก (กก) / ส่วนสูง2 (เซนติเมตร) ค่าดัชนีมวลกายปกติอยู่ระหว่าง 20 – 25  
 4) ประวัติสุขภาพส่วนตัว (Health History) ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีประวัติการเจ็บป่วย การรักษาหรือการ
ผ่าตัด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคปอด โรคหัวใจ โรคมะเร็ง หรือโรคเบาหวาน ย่อมส่งผลให้ระดับความเสี่ยง
ภัยสูงขึ้น และเป็นเหตุท าให้อัตราการเสียชีวิตสูงกว่าปกติ ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัยมากหรือน้อย       
ขึ้นอยู่กับลักษณะและความรุนแรงของโรคนั้น ๆ 
 5) ประวัติสุขภาพของครอบครัว (Family Health History) จากการศึกษาทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับ
พันธุกรรมในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าสภาวะของสุขภาพของผู้ใดก็ตามมักจะมีจุดเร่ิมต้นจากบุคคล
ในครอบครัวที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม จากการศึกษานี้จะพบว่ามีโรคหลายชนิดที่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ 
เช่น โรคเบาหวาน โรคเลือดบางชนิด โรคเกี่ยวกับระบบทางประสาทบางชนิด โรคหัวใจ หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง เช่น 
โรคเลือดธาลัสซีเมีย หากบิดา และ/หรือมารดาถ่ายทอดทางพันธุกรรมมายังบุตรได้ 
 6) ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องทางสุขภาพ หมายถึงความไม่สมบูรณ์ หรือความผิด
รูปร่างของอวัยวะซึ่งอาจเป็นมาตั้งแต่ก าเนิด หรือเกิดข้ึนในภายหลังก็ได้ เช่น เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือความเจ็บป่วย ซึ่ง
ต้องพิจารณาถึงความส าคัญของ อวัยะที่พิการบกพร่อง ความรุนแรงของการสูญเสียหน้าที่ในการท างาน รวมถึงสาเหตุ
ของความพิการนั้นยังด ารงอยู่หรือไม่ 
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โดยปกติจะมีตารางแสดงน�้าหนักมาตรฐานของผู ้ ท่ีมีความสูงต่างกัน เพื่อเปรียบเท่ียบ ว่า ผู ้ขอเอาประกันภัย

แต ่ละคนมีน�้ าหนักมาตรฐานหรือไม่ น�้ าหนักที่แตกต ่างจากมาตรฐานเพียงเล็กน ้อยจะไม ่มีผลกระทบต ่อ
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 7) การสูบบุหร่ีและการเสพสารเสพติด เป็นเร่ืองที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งของ
การเกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic Bronchitis)                 
โรคถุงลมโป่งพอง (Chronic Obstruction Pulmonary Disease) โรคมะเร็งปอด ((Lung Cancer) รวมไปถึงโรคของ
ระบบหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจ  
 บริษัทประกันภัยจะไม่ยอมรับการท าประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีประวัติการเสพยาเสพติด หรือ            
สารเสพติด (Substance Abuse) เพราะถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่มีโทษต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพรวมถึงอาจส่งผล
กระทบต่อครอบครัวของผู้เสพด้วย 
 8) การดื่มสุรา เป็นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่วย เช่น โรคตับ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุที่ส าคัญของการเกิด
อุบัติเหตุอีกด้วย ซึ่งในการพิจารณาต้องพิจารณาถึงประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวนที่ดื่มแต่ละครั้ง และ
ความถี่ในการดื่มสุราต่อวันหรือต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นการยากที่จะได้ข้อมูลที่แท้จริง ในบางครั้งข้อมูลดังกล่าวอาจจะได้มา
จากประวัติการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งผู้ขอเอาประกันภัยตอบข้อซักถามของแพทย์ เป็นต้น และในบางกรณี
สิ่งแวดล้อมและอาชีพก็จะเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่จะน ามาใช้ในการประเมินภาวะการดื่มสุรา 
 
2. ปัจจยัเส่ียงทีไ่ม่เกีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่ ไม่ เกี่ยวกับสุขภาพ (Non – medical Risk) แยกพิจารณาได้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางการเงิน                 
ปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคล ความเสี่ยงภัยทางรูปแบบการด าเนินชีวิตและความเสี่ยงภัยทางศีลธรรมจรรยา รายละเอียด              
มีดังนี้ 
 2.1 ปัจจัยเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk Factors) ข้อมูลทางการเงินเป็นเรื่องยากในการพิจารณา
รับประกันชีวิต ข้อมูลทางการเงินของผู้ขอเอาประกันภัยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความจ าเป็นและความสามารถในการ             
ท าประกันชีวิต กรณีผู้ขอเอาประกันภัยมีฐานะทางการเงินดี ก็จะมีความสามารถท าประกันชีวิตในจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่สูงได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ขอเอาประกันภัยมีฐานะทางการเงินไม่ดี ก็จะสามารถท าประกันชีวิตด้วย
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ไม่สูง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการหวังผลก าไรจากการท าประกันชีวิต หรือจากการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ ดังนั้นผู้ขอเอาประกันภัยควรจะขอเอาประกันชีวิตภายในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ไม่เกินความสามารถ
ในการช าระเบี้ยประกันภัยของตนเอง ปัญหาเรื่องนี้มักจะเก่ียวโยงไปถึงวิธีการขายของนายหน้าประกันชวีิตด้วย เพราะ
ถ้าผู้ขอเอาประกันภัยตกลงซื้อประกันชีวิตเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง เกินกว่าที่ เขาจะสามารถช าระ                 
เบี้ยประกันภัยได้ตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับก่อนครบก าหนดอายุ
กรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี้หากผู้ขอเอาประกันภัยรายใดขอท าประกันชีวิตในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูงเกิน
สมควร (Over Insurance) ผู้พิจารณารับประกันภัยก็จะต้องระมัดระวังว่าเป็นการท าประกันชีวิตในลักษณะไม่สุจริต 
โดยหวังผลในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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 7) การสูบบุหร่ีและการเสพสารเสพติด เป็นเร่ืองที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งของ
การเกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic Bronchitis)                 
โรคถุงลมโป่งพอง (Chronic Obstruction Pulmonary Disease) โรคมะเร็งปอด ((Lung Cancer) รวมไปถึงโรคของ
ระบบหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจ  
 บริษัทประกันภัยจะไม่ยอมรับการท าประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีประวัติการเสพยาเสพติด หรือ            
สารเสพติด (Substance Abuse) เพราะถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่มีโทษต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพรวมถึงอาจส่งผล
กระทบต่อครอบครัวของผู้เสพด้วย 
 8) การดื่มสุรา เป็นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่วย เช่น โรคตับ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุที่ส าคัญของการเกิด
อุบัติเหตุอีกด้วย ซึ่งในการพิจารณาต้องพิจารณาถึงประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวนที่ดื่มแต่ละครั้ง และ
ความถี่ในการดื่มสุราต่อวันหรือต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นการยากที่จะได้ข้อมูลที่แท้จริง ในบางครั้งข้อมูลดังกล่าวอาจจะได้มา
จากประวัติการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งผู้ขอเอาประกันภัยตอบข้อซักถามของแพทย์ เป็นต้น และในบางกรณี
สิ่งแวดล้อมและอาชีพก็จะเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่จะน ามาใช้ในการประเมินภาวะการดื่มสุรา 
 
2. ปัจจยัเส่ียงทีไ่ม่เกีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่ ไม่ เกี่ยวกับสุขภาพ (Non – medical Risk) แยกพิจารณาได้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางการเงิน                 
ปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคล ความเสี่ยงภัยทางรูปแบบการด าเนินชีวิตและความเสี่ยงภัยทางศีลธรรมจรรยา รายละเอียด              
มีดังนี้ 
 2.1 ปัจจัยเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk Factors) ข้อมูลทางการเงินเป็นเรื่องยากในการพิจารณา
รับประกันชีวิต ข้อมูลทางการเงินของผู้ขอเอาประกันภัยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความจ าเป็นและความสามารถในการ             
ท าประกันชีวิต กรณีผู้ขอเอาประกันภัยมีฐานะทางการเงินดี ก็จะมีความสามารถท าประกันชีวิตในจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่สูงได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ขอเอาประกันภัยมีฐานะทางการเงินไม่ดี ก็จะสามารถท าประกันชีวิตด้วย
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ไม่สูง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการหวังผลก าไรจากการท าประกันชีวิต หรือจากการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ ดังนั้นผู้ขอเอาประกันภัยควรจะขอเอาประกันชีวิตภายในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ไม่เกินความสามารถ
ในการช าระเบี้ยประกันภัยของตนเอง ปัญหาเรื่องนี้มักจะเก่ียวโยงไปถึงวิธีการขายของนายหน้าประกันชวีิตด้วย เพราะ
ถ้าผู้ขอเอาประกันภัยตกลงซื้อประกันชีวิตเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง เกินกว่าที่ เขาจะสามารถช าระ                 
เบี้ยประกันภัยได้ตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับก่อนครบก าหนดอายุ
กรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี้หากผู้ขอเอาประกันภัยรายใดขอท าประกันชีวิตในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูงเกิน
สมควร (Over Insurance) ผู้พิจารณารับประกันภัยก็จะต้องระมัดระวังว่าเป็นการท าประกันชีวิตในลักษณะไม่สุจริต 
โดยหวังผลในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  
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 การจัดการพจิารณารับประกันภยั 4-11 
 

  2.1.1 วัตถปุระสงค์ของการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
    1) ป้องกันการเรียกร้องสินไหมมรณกรรมในระยะเวลาอันสั้น (Early Death Claim) หรือกลุ่ม                
ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงแอบแฝง (Anti-selection) 
    2) ประเมินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อป้องกันกรมธรรม์
ประกันภัยขาดอายุ เนื่องจากการเสนอขายไม่ตรงกับความต้องการ หรือการจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินความสามารถ
ในการช าระเบี้ยประกันภัย  
    3) ป้องกันไม่ให้มีการท าประกันชีวิตด้วยจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูงเกินไป (Over Insurance) 
เพื่อแสวงหาผลก าไรจากการท าประกันชีวิต 
  2.1.2 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
    1) ความจ าเป็น ในการท าประกันชีวิต  (Insurance Needs) ผู้ ขอเอาประกันภัยการซื้ อ                 
แบบประกันชีวิตที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการทางการเงิน (Financial Need) เช่น ท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครอง
การสูญเสียรายได้ เพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน เพื่อการออมทรัพย์ เป็นต้น 
    2) การมีส่วนได้ส่วนเสียในการขอเอาประกันภัย (Insurable Interest) ผู้ขอเอาประกันภัยและ
ผู้รับประโยชน์จะต้องเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในการเอาประกันชีวิตซึ่งขึ้นอยู่กับความจ าเป็นหรือวัตถุประสงค์ในการ
ขอเอาประกันชีวิต เช่น ในกรณีท าประกันเพื่อคุ้มครองการสูญเสียรายได้ ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นบุคคลในครอบครัว
ที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด หรือกรณีท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นธนาคารใน
ฐานะเจ้าหนี้ เป็นต้น 
    3) อาชีพและรายได้ (Occupation & Income) รายได้จะน ามาใช้ในการค านวณความคุ้มครอง
สูงสุดที่จะสามารถรับประกันภัยได้ และประเมินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย โดยปกติบริษัทประกันภัยจะ
พิจารณาความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยรวมของผู้ขอเอาประกันภัย โดยอนุมัติให้เบี้ยประกันภัยรวมทุก
กรมธรรม์ประกันภัยของทุกบริษัทรวมกันไม่เกิน 15 – 20% ของรายได้ต่อปี และความคุ้มครองสูงสุดขึ้นอยู่กับรายได้
และอายุของผู้ขอเอาประกันภัย 
 2.2 ปัจจัยเส่ียงส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคลที่จะน ามา
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย    
  2.2.1 อาชีพ (Occupation Risk) อาชีพมีผลต่อแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุที่ท าให้เสียชีวิต พิการ หรือ
เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย อาชีพและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปย่อมมีโอกาสได้รับอันตรายแตกต่างกันไป อาชีพที่
ท างานเก่ียวข้องกับเอกสาร หรือท างานประจ าอยู่ในส านกังาน โอกาสเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ น้อยเมื่อเทียบกับอาชีพที่ต้อง
ท างานเก่ียวกับเครื่องจักร หรือท างานในโรงงาน การประกอบอาชีพในบางลักษณะส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรม และ
เจ็บป่วย เช่น บุคคลที่ท างานในสิ่งแวดล้อมหรือมลภาวะเป็นพิษ จะส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ต ารวจ
จราจร คนงานในเหมืองถ่านหิน เป็นต้น 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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4-12   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

          อาชีพพนักงานบริการในสถานบันเทิงต่าง ๆ เช่น สถานอาบอบนวด บาร์ ไนท์คลับ คอกเทลเลาจน์          
เป็นต้น เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอัตราเสี่ยงสูงในเรื่องของสุขภาพทรุดโทรม มีโอกาสสูงในการติดเชื้อเอดส์ ดังนั้น              
การพิจารณารับประกันภัยส าหรับอาชีพนี้ ควรต้องมีการเรียกตรวจเลือด Anti HIV ก่อนการรับประกันชีวิต และบาง
บริษัทประกันภัยอาจรับประกันภัยในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่จ ากัด 
  จากความแตกต่างดังกล่าวในบางกลุ่มอาชีพจึงต้องมีการเพิ่มเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
ในแต่ละบริษัทประกันภัยยังมีการก าหนดอัตราชั้นอาชีพส าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุด้วย ซึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยง
น้อย อัตราการเก็บเบี้ยประกันอุบัติเหตุย่อมน้อยกว่า โดยทั่วไปการก าหนดชั้นอาชีพจะแบ่งเป็น 3 ชั้น หรือ 4 ชั้น 
ขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของแต่ละบริษัท เช่น พนักงานบัญชีจัดอยู่ในอาชพีชัน้ 1 พนักงานขับรถจัดอยู่ในอาชีพชั้น 3 เป็นต้น 
  2.2.2 กีฬาและงานอดิเรก (Sport and Hobby Risk) บุคคลที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยมาตรฐาน
มิได้หมายความว่าเขาเหล่านั้นจะได้รับการคิดเบี้ยประกันภัยมาตรฐานเสมอไป หากบุคคลเหล่านั้นมีงานอดิเรกหรือกึ่ง
อาชีพ หรือเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงภัยต่ออุบัติเหตุที่ท าให้เสียชีวิต หรือพิการทางร่างกายสูง เช่น นักมวย นักประดาน้ า 
แข่งรถประเภทต่าง การล่าสัตว์ เล่นเครื่องร่อน โดดร่ม แข่งเรือ เป็นต้น บุคคลประเภทข้างต้นคงจะไม่มีความจ าเป็น
ต่อการตรวจสุขภาพก่อนท าประกันชีวิต เว้นเสียแต่ว่ามีปัญหาทางสุขภาพอันเป็นผลเนื่องมากจากการเล่นกีฬา             
งานอดิเรกหรือกึ่งอาชีพนั้น ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้จะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนท าประกันชีวิตทุกกรณี 
  ในประเทศไทยปัจจุบันการด าน้ า (Scuba Diving) เพื่อการกีฬาหรืองานอดิเรกก็ตามเร่ิมได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย ภัยอันตรายของนักด าน้ า คืออาการหมดแรง การฉีกขาดของหูส่วนกลาง ภาวะการดูดซึม               
ก๊าซไนโตรเจนในอัตราที่สูงกว่าปกติ หรือถุงลมปอดถูกท าลาย เป็นต้น อัตราการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก
การด าน้ านี้มักจะพบในวัยรุ่น หรือวัยหนุ่มซึ่งมักจะประมาทไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการด าน้ าที่ก าหนดไว้ 
  ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวไว้นี้ส่วนมากจะไม่ได้รับการอนุมัติสัญญาเพิ่มเติม
แนบท้ายคุ้มครองอุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพ การเพิ่มเบี้ยประกันภัยพิเศษจะเพิ่มตั้งแต่ 2.00 บาทจนถึง 15 บาท               
ต่อหนึ่งพัน แล้วแต่กรณี 
  2.2.3 ท่ีอยู่อาศัย (Residential Risk) การท าประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยควรท ากับบริษัทประกัน
ชีวิตในประเทศของตนเอง หรือกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีแนวโน้มที่ต้องเดินทางไปยังส่วนต่างๆของโลก ซึ่งจะมีผล
ต่อระดับความเสี่ยงมากน้อยต่างกัน ทั้งนี้การเดินทางออกนอกประเทศ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การเดินทางออก
นอกประเทศชั่วคราว เช่น เพื่อการท่องเที่ยว ดูงาน หรือเพื่อการศึกษา เป็นต้น และ 2) การเดินทางออกนอกประเทศ
ถาวรชั่วคราว เช่น การเดินทางไปท างานต่างประเทศ หรือเพื่อการศึกษามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึน้ไป 
   1) ปัจจยัในดา้นท่ีอยูอ่าศยัท่ีผูพิ้จาณารับประกนัภยัตอ้งค านึงถึง ได้แก่  
    (1) ความมั่นคงทางการเมือง/ความสงบภายในประเทศ หมายรวมถึงการก่อการร้าย สงคราม 
กบฏ จลาจล หากต้องเดินทางเข้าไปในประเทศที่ไม่มีความมั่นคงทางการเมืองดังกล่าวบ่อย ๆ หรือเข้าไปอยู่เป็นระยะ
เวลานาน ๆ บริษัทก็ไม่สามารถรับประกันภัยได้ 
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  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกนัชีวิต  2-7 
 

 

       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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          อาชีพพนักงานบริการในสถานบันเทิงต่าง ๆ เช่น สถานอาบอบนวด บาร์ ไนท์คลับ คอกเทลเลาจน์          
เป็นต้น เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอัตราเสี่ยงสูงในเรื่องของสุขภาพทรุดโทรม มีโอกาสสูงในการติดเชื้อเอดส์ ดังนั้น              
การพิจารณารับประกันภัยส าหรับอาชีพนี้ ควรต้องมีการเรียกตรวจเลือด Anti HIV ก่อนการรับประกันชีวิต และบาง
บริษัทประกันภัยอาจรับประกันภัยในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่จ ากัด 
  จากความแตกต่างดังกล่าวในบางกลุ่มอาชีพจึงต้องมีการเพิ่มเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
ในแต่ละบริษัทประกันภัยยังมีการก าหนดอัตราชั้นอาชีพส าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุด้วย ซึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยง
น้อย อัตราการเก็บเบี้ยประกันอุบัติเหตุย่อมน้อยกว่า โดยทั่วไปการก าหนดชั้นอาชีพจะแบ่งเป็น 3 ชั้น หรือ 4 ชั้น 
ขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของแต่ละบริษัท เช่น พนักงานบัญชีจัดอยู่ในอาชพีชัน้ 1 พนักงานขับรถจัดอยู่ในอาชีพชั้น 3 เป็นต้น 
  2.2.2 กีฬาและงานอดิเรก (Sport and Hobby Risk) บุคคลที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยมาตรฐาน
มิได้หมายความว่าเขาเหล่านั้นจะได้รับการคิดเบี้ยประกันภัยมาตรฐานเสมอไป หากบุคคลเหล่านั้นมีงานอดิเรกหรือกึ่ง
อาชีพ หรือเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงภัยต่ออุบัติเหตุที่ท าให้เสียชีวิต หรือพิการทางร่างกายสูง เช่น นักมวย นักประดาน้ า 
แข่งรถประเภทต่าง การล่าสัตว์ เล่นเครื่องร่อน โดดร่ม แข่งเรือ เป็นต้น บุคคลประเภทข้างต้นคงจะไม่มีความจ าเป็น
ต่อการตรวจสุขภาพก่อนท าประกันชีวิต เว้นเสียแต่ว่ามีปัญหาทางสุขภาพอันเป็นผลเนื่องมากจากการเล่นกีฬา             
งานอดิเรกหรือกึ่งอาชีพนั้น ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้จะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนท าประกันชีวิตทุกกรณี 
  ในประเทศไทยปัจจุบันการด าน้ า (Scuba Diving) เพื่อการกีฬาหรืองานอดิเรกก็ตามเร่ิมได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย ภัยอันตรายของนักด าน้ า คืออาการหมดแรง การฉีกขาดของหูส่วนกลาง ภาวะการดูดซึม               
ก๊าซไนโตรเจนในอัตราที่สูงกว่าปกติ หรือถุงลมปอดถูกท าลาย เป็นต้น อัตราการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก
การด าน้ านี้มักจะพบในวัยรุ่น หรือวัยหนุ่มซึ่งมักจะประมาทไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการด าน้ าที่ก าหนดไว้ 
  ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวไว้นี้ส่วนมากจะไม่ได้รับการอนุมัติสัญญาเพิ่มเติม
แนบท้ายคุ้มครองอุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพ การเพิ่มเบี้ยประกันภัยพิเศษจะเพิ่มตั้งแต่ 2.00 บาทจนถึง 15 บาท               
ต่อหนึ่งพัน แล้วแต่กรณี 
  2.2.3 ท่ีอยู่อาศัย (Residential Risk) การท าประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยควรท ากับบริษัทประกัน
ชีวิตในประเทศของตนเอง หรือกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีแนวโน้มที่ต้องเดินทางไปยังส่วนต่างๆของโลก ซึ่งจะมีผล
ต่อระดับความเสี่ยงมากน้อยต่างกัน ทั้งนี้การเดินทางออกนอกประเทศ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การเดินทางออก
นอกประเทศชั่วคราว เช่น เพื่อการท่องเที่ยว ดูงาน หรือเพื่อการศึกษา เป็นต้น และ 2) การเดินทางออกนอกประเทศ
ถาวรชั่วคราว เช่น การเดินทางไปท างานต่างประเทศ หรือเพื่อการศึกษามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึน้ไป 
   1) ปัจจยัในดา้นท่ีอยูอ่าศยัท่ีผูพิ้จาณารับประกนัภยัตอ้งค านึงถึง ได้แก่  
    (1) ความมั่นคงทางการเมือง/ความสงบภายในประเทศ หมายรวมถึงการก่อการร้าย สงคราม 
กบฏ จลาจล หากต้องเดินทางเข้าไปในประเทศที่ไม่มีความมั่นคงทางการเมืองดังกล่าวบ่อย ๆ หรือเข้าไปอยู่เป็นระยะ
เวลานาน ๆ บริษัทก็ไม่สามารถรับประกันภัยได้ 
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    (2) การบริการทางด้านสาธารณสุข และการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีของการเจ็บป่วยหาก
มีขึ้น จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ดี และรวดเร็วมากน้อยเพียงใด หรือแม้กระทั่งมีการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงต่าง  ๆ 
มากหรือไม่ กรณีที่เข้าไปพ านักในประเทศที่มาตรฐานความเป็นอยู่ต่ ากว่าในประเทศไทย การพิจารณาอาจมีการเพิ่ม
เบี้ยประกันภัย จ ากัดจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือไม่รับประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละบริษัทด้วย 
    ในอีกประเด็นที่จะต้องน ามาพิจารณาคือ กรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเดินทางออก                 
นอกประเทศแบบถาวรชั่วคราว การพิสูจน์หลักฐานในการเรียกร้องสินไหม และการบริการด้านอ่ืน ๆ อาจไม่สามารถ
กระท าได้โดยง่าย เพื่อเป็นการป้องกันภาพลักษณ์ของบริษัทประกันภัยในเรื่องของการบริการ และเพื่อป้องกัน                  
การทุจริตในการเรียกร้องสินไหม บริษัทประกันภัยส่วนมากจ ากัดการเสนอขายสัญญาเพิ่มเติมฯ สภาพแวดล้อม 
(Environment) 
    ในเรื่องความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การขาดอาหาร การสุขาภิบาล
ไม่ดีพออันเนื่องมาจากรายได้ต่ า ก็อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ระดับความเสี่ยงภัย หรืออัตราการตายสูงขึ้นได้ นอกจากนั้นผู้
ที่มีรายได้ต่ าเกินไปยังอาจมีปัญหาในเร่ืองความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยด้วย 
    (3) ส่วนได้เสียในการประกันภัย (Insurable Interest) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาใบค าขอเอาประกันภัยทุกรายด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์เป็น           
ผู้มีส่วนได้เสียในการท าประกันภัย กล่าวคือผู้นั้นจะได้รับความเดือดร้อนทางการเงินเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
    ส่วนได้เสียสามารถพิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
     (3.1) การขอเอาประกันชีวิตตนเอง ผู้เป็นเจ้าของชีวิตหรือร่างกายนั้น ย่อมมีส่วนได้เสีย     
ในชีวิตของตนเอง คือ เป็นเจ้าของชีวิตหรือร่างกายนั้นตามข้อก าหนดในกฎหมายจึงเอาประกันชีวิตตนเองได้  
     (3.2) การขอเอาประกันชีวิตผู้อ่ืน ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของ             
คนอ่ืนนั้น ซึ่งมีหลายกรณีดังนี้ 
      (3.2.1) บุคคลในครอบครัว  เช่น บิดามารดากับบุตร สามีภรรยา ต่างมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจ และความสัมพันธ์ทางด้านการเงิน เพราะบิดามารดาต้อง
อุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา เมื่อแก่ชราหมดความสามารถในการหารายได้ ท้ังสอง
ฝ่ายจึงอาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ส่วนสามีภรรยาต่างก็ต้องเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ดังนั้นบุคคลในครอบครัวจึง
อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้     
      (3.2.2) ญาติ ได้แก่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย กับหลาน บุคคลเหล่านี้
ถือเป็นญาติกัน แต่ความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจนั้นยังไม่ใกล้ชิดกันเท่าที่ควร ดังนั้นการที่บุคคลเหล่านี้จะเอาประกันชีวิต
ซึ่งกันและกันได้จะต้องมีข้อมูลประกอบให้เห็นความสัมพันธ์กันถึงขนาดที่มีอุปการะเลี้ยงดูกัน  
      (3.2.3) ผู้มีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจ ผู้มีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจอาจมีส่วนได้
เสียในการเอาประกันชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้ เนื่องจากการเสียชีวิตของบุคคลในธุรกิจบางกรณีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ด้านการเงินต่อธุรกิจนั้น ๆ เช่น  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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       - นายจ้าง - ลูกจ้าง นายจ้างมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้ 
เพราะลูกจ้างมีส่วนในการท าคุณประโยชน์ให้แก่นายจ้าง  หากลูกจ้างที่เป็นบุคคลส าคัญของบริษัท (Key Man) 
เสียชีวิตย่อมน าความเสียหายในเชิงธุรกิจมาสู่นายจ้าง อาจท าให้งานหยุดชะงัก หรือผลส าเร็จของงานนั้นขึ้นอยู่กับการ
มีชีวิตของลูกจ้างคนนั้น  
       การขอเอาประกันภัยให้กับลูกจ้างอาจเป็นการท าประกันเพื่อทดแทนความ
คุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายนายจ้างต้องรับผิดชอบหากลูกจ้างเสียชีวิตในระหว่างการจ้างงาน ซึ่งจ านวนเงิน
เอาประกันภัยจะต้องเหมาะสมกับเหตุผลที่ขอเอาประกันภัย  
       - เจ้าหนี้  - ลูกหนี้  เจ้าหนี้มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้                
ซึ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยจะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนหนี้ที่ค้างช าระ เพราะหากลูกหนี้เสียชีวิตในระหว่าง
สัญญา เจ้าหนี้ย่อมหมดโอกาสที่จะติดตามการช าระหนี้ จ านวนเงินเอาประกันภัยต้องไม่เกินมูลหนี้ และต้องมีหลักฐาน
การกู้ยืมเงินถูกต้องตามกฎหมาย 
       - หุ้นส่วน หากหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
หรือเป็นภาระต่อหุ้นส่วนคนอ่ืนได้  
   ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณาตรวจสอบหลักฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เอาประกันภัย 
กับผู้รับประโยชน์อย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์มีส่วนได้เสียในการประกันภัยนั้น 
   หากระบุผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอ่ืน ผู้ขอเอาประกันภัยต้องชี้แจงเหตุผลที่เหมาะสมและแสดง
หลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอเอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์ได้ แต่ถ้าผู้ขอเอาประกันภัยชี้แจงเหตุผลและ
พิสูจน์ความสัมพันธ์ไม่ได้ ผู้พิจารณารับประกันภัยอาจขอให้เปลี่ยนผู้รับประโยชน์หรือปฏิเสธการรับประกันภัยนั้น 
   ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน การพิจารณาเรื่องส่วน              
ได้เสียในการท าประกันภัย ยิ่งมีความส าคัญมากข้ึน ก่อนที่จะตกลงรับประกันภัยจึงต้องตรวจสอบในเร่ืองความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ขอเอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้เอาประกันภัยอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้เอาประกันภัย หลักการพิจารณาในเร่ืองส่วนได้เสียนี้อาจใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้คือ ถ้ามี
เหตุผลเพียงพอที่แสดงว่า ผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์จะได้ประโยชน์จากการที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิต
มากกว่าจากการที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ก็แสดงว่าเขามีส่วนได้เสียในเหตุที่ท าประกันภัย 
 2.3 ความเส่ียงภัยทางรูปแบบการด าเนินชีวิต และความเส่ียงภัยทางศีลธรรมจรรยา (Life Style Risk and 
Moral Hazard Risk) ผู้ขอเอาประกันภัยที่ชอบใช้ชีวิตในรูปแบบที่เป็นการบั่นทอนสุขภาพของตนเอง เช่น ดื่มสุราเป็น
ประจ า หรือติดยาเสพติด สูบบุหรี่เป็นประจ า ย่อมมีผลให้สุขภาพทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว และมีอัตราการเสียชีวิต
เพิ่มข้ึนกว่าปกติ รูปแบบการใช้ชีวิตดังกล่าวนี้ย่อมท าให้ระดับความเสี่ยงภัยสูงขึ้น 
 การด าเนินชีวิตของบุคคลโดยทั่วไปตามมาตรฐานของสังคมย่อมไม่มีผลต่อการพิจารณา แต่ถ้ารูปแบบในการ
ด าเนินชีวิตไม่เป็นไปตามการด าเนินชีวิตปกติที่ควรจะเป็นนั้น ย่อมก่อให้เกิดอันตรายกับตนเองในรูปแบบของการ              
ถูกท าร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิต หรือการฆ่าตัวตาย 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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       - นายจ้าง - ลูกจ้าง นายจ้างมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้ 
เพราะลูกจ้างมีส่วนในการท าคุณประโยชน์ให้แก่นายจ้าง  หากลูกจ้างที่เป็นบุคคลส าคัญของบริษัท (Key Man) 
เสียชีวิตย่อมน าความเสียหายในเชิงธุรกิจมาสู่นายจ้าง อาจท าให้งานหยุดชะงัก หรือผลส าเร็จของงานนั้นขึ้นอยู่กับการ
มีชีวิตของลูกจ้างคนนั้น  
       การขอเอาประกันภัยให้กับลูกจ้างอาจเป็นการท าประกันเพื่อทดแทนความ
คุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายนายจ้างต้องรับผิดชอบหากลูกจ้างเสียชีวิตในระหว่างการจ้างงาน ซึ่งจ านวนเงิน
เอาประกันภัยจะต้องเหมาะสมกับเหตุผลที่ขอเอาประกันภัย  
       - เจ้าหนี้  - ลูกหนี้  เจ้าหนี้มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้                
ซึ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยจะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนหนี้ที่ค้างช าระ เพราะหากลูกหนี้เสียชีวิตในระหว่าง
สัญญา เจ้าหนี้ย่อมหมดโอกาสที่จะติดตามการช าระหนี้ จ านวนเงินเอาประกันภัยต้องไม่เกินมูลหนี้ และต้องมีหลักฐาน
การกู้ยืมเงินถูกต้องตามกฎหมาย 
       - หุ้นส่วน หากหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
หรือเป็นภาระต่อหุ้นส่วนคนอ่ืนได้  
   ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณาตรวจสอบหลักฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เอาประกันภัย 
กับผู้รับประโยชน์อย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์มีส่วนได้เสียในการประกันภัยนั้น 
   หากระบุผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอ่ืน ผู้ขอเอาประกันภัยต้องชี้แจงเหตุผลที่เหมาะสมและแสดง
หลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอเอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์ได้ แต่ถ้าผู้ขอเอาประกันภัยชี้แจงเหตุผลและ
พิสูจน์ความสัมพันธ์ไม่ได้ ผู้พิจารณารับประกันภัยอาจขอให้เปลี่ยนผู้รับประโยชน์หรือปฏิเสธการรับประกันภัยนั้น 
   ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน การพิจารณาเรื่องส่วน              
ได้เสียในการท าประกันภัย ยิ่งมีความส าคัญมากข้ึน ก่อนที่จะตกลงรับประกันภัยจึงต้องตรวจสอบในเร่ืองความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ขอเอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้เอาประกันภัยอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้เอาประกันภัย หลักการพิจารณาในเร่ืองส่วนได้เสียนี้อาจใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้คือ ถ้ามี
เหตุผลเพียงพอที่แสดงว่า ผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์จะได้ประโยชน์จากการที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิต
มากกว่าจากการที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ก็แสดงว่าเขามีส่วนได้เสียในเหตุที่ท าประกันภัย 
 2.3 ความเส่ียงภัยทางรูปแบบการด าเนินชีวิต และความเส่ียงภัยทางศีลธรรมจรรยา (Life Style Risk and 
Moral Hazard Risk) ผู้ขอเอาประกันภัยที่ชอบใช้ชีวิตในรูปแบบที่เป็นการบั่นทอนสุขภาพของตนเอง เช่น ดื่มสุราเป็น
ประจ า หรือติดยาเสพติด สูบบุหรี่เป็นประจ า ย่อมมีผลให้สุขภาพทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว และมีอัตราการเสียชีวิต
เพิ่มข้ึนกว่าปกติ รูปแบบการใช้ชีวิตดังกล่าวนี้ย่อมท าให้ระดับความเสี่ยงภัยสูงขึ้น 
 การด าเนินชีวิตของบุคคลโดยทั่วไปตามมาตรฐานของสังคมย่อมไม่มีผลต่อการพิจารณา แต่ถ้ารูปแบบในการ
ด าเนินชีวิตไม่เป็นไปตามการด าเนินชีวิตปกติที่ควรจะเป็นนั้น ย่อมก่อให้เกิดอันตรายกับตนเองในรูปแบบของการ              
ถูกท าร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิต หรือการฆ่าตัวตาย 
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 การจัดการพจิารณารับประกันภยั 4-15 
 

 มูลเหตุของความเสี่ยงภัยในรูปแบบของการด าเนินชีวิต 
  1) อาชีพที่มีลักษณะผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม เช่น ค้าของเถ่ือน ค้าประเวณี เจ้ามือหวยใต้ดิน 
กิจการบ่อนการพนัน เป็นต้น 
  2) อุปนิสัย หรือพฤติกรรมส่วนตัว พฤติกรรมส่วนตัวบางอย่างก่อให้เกิดแรงจุงใจในการฆาตกรรมได้              
สูงกว่าปกติ เช่น ดื่มสุราของมึนเมาขาดสติเป็นประจ า เล่นการพนัน เป็นนักเลงอันธพาล เจ้าชู้/ชอบเที่ยวกลางคืน 
  3) เหตุเฉพาะกาล เป็นอันตรายอีกประการหนึ่งที่มีอยู่ และไม่สามารถพยากรณ์ความรุนแรงของ
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เช่น บุคคลที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้องเป็นคดีความในชั้นศาล นักการเมืองท้องถิ่น หัวคะแนน 
 จะเห็นได้ว่าบุคคลที่อยู่ในลักษณะดังกล่าวนี้ ถ้าจะมองถึงภัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้ว จะมีผลบ้างในบาง
กลุ่ม แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีผลต่อการพิจารณาในสัญญาเพิ่มเติมบันทึกแนบท้ายฆาตกรรม จลาจล ฯลฯ (ฆจ.) มากกว่า 
หรือถ้าเห็นว่ามีความเสี่ยงภัยมาก บริษัทประกันภัยก็อาจจะไม่พิจารณารับประกันภัย 
 การประเมินความเสี่ยงภัยที่เกิดจากลักษณะการด าเนินชีวิตและภัยที่ขัดต่อศีลธรรมจรรยานั้น   การได้มา           
ซึ่งข้อมูลถือเป็นเรื่องที่ยากมาก ต้องอาศัยข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เช่น จากตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต การสังเกต
จากลักษณะอาชีพ การสังเกตภาพถ่ายจากบัตรประชาชน บางครั้งอาจจะช่วยบอกได้บ้าง นอกจากนี้การติดตามข้อมูล
ข่าวสารก็มีส่วนช่วยให้รู้จักกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้มีอิทธิพล ผู้พัวพันคดีทุจริต นักการเมืองท้องถิ่นที่มีความขัดแย้ง 
หรือแข่งขันสูง เป็นต้น 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่4.3  
เอกสารทีจ่ าเป็นต่อการพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
 
    เอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัยมีส่วนส าคัญที่ท าให้การพิจารณารับประกันภัยมีความราบรื่น 
รวดเร็ว และเกิดความเป็นธรรมต่อบริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและนายหน้าประกันชีวิต ซึ่งเอกสารที่จ าเป็นต่อ
การพิจารณาประกันภัย ประกอบด้วย 1) เอกสารแสดงตนของผู้ขอเอาประกันภัย  2) ใบค าขอเอาประกันภัย                    
3) แบบฟอร์มรายงานและผลการตรวจสุขภาพ 4) รายงานแพทย์ผู้รักษา 5) รายงานนายหน้าประกันชีวิต 6) รายงาน
การตรวจสอบสภาวะของผู้ขอเอาประกันภัย 7) เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน และ 8) เอกสารอ่ืน ๆ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
1. เอกสารแสดงตนของผู้ขอเอาประกนัภัย 
 เอกสารแสดงตนของผู้ขอเอาประกันภัย ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) ส าเนาสูติบัตร นอกเหนือจากเป็นหลักฐานการแสดงตนแล้ว ยังเป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคล                  
ที่ส าคัญ เช่น วัน เดือน ปีเกิด รูปร่างหน้าตา และถิ่นที่อยู่ เป็นต้น 
 
2. ใบค าขอเอาประกนัภัย (Life Insurance Application)  
 ใบค าขอเอาประกันภัยคือ แบบฟอร์มที่บริษัทประกันภัยจัดท าขึ้น เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยที่ต้องขอ              
เอาประกันชีวิตแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้อความที่ก าหนด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความ
จริง เพื่อให้บริษัทประกันภัยใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัย เช่น ชื่อนามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อาชีพ 
สถานภาพสมรส แบบประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย ฯลฯ และลงลายมือชื่อแสดงความประสงค์ที่จะท า
ประกันภัย 
 ผู้ขอเอาประกันภัยควรต้องเป็นผู้กรอกรายละเอียดในใบค าขอด้วยตัวเอง เพราะในบางครั้งนายหน้าประกัน
ชีวิตอาจต้องการบริการให้ความสะดวกกับผู้เอาประกันภัย จึงกรอกข้อมูลในใบค าขอแทนผู้เอาประกันภัยทั้งหมด และ
ให้ผู้เอาประกันภัยเซ็นชื่อเท่านั้น กรณีนี้ท าให้เกิดปัญหาขึ้นคือ ข้อมูลในใบค าขอไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือผิดพลาด
จากความเป็นจริง อาจเป็นเหตุให้บริษัทบอกล้างสัญญา หรือปฏิเสธการจ่ายสินไหมได้ นายหน้าประกันชีวิตควร
ตระหนักความส าคัญในเร่ืองนี้ นายหน้าประกันชีวิตควรอ่านทวนรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และให้
ผู้ขอเอาประกันภัยตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนลงนาม  
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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เร่ืองที ่4.3  
เอกสารทีจ่ าเป็นต่อการพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
 
    เอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัยมีส่วนส าคัญที่ท าให้การพิจารณารับประกันภัยมีความราบรื่น 
รวดเร็ว และเกิดความเป็นธรรมต่อบริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและนายหน้าประกันชีวิต ซึ่งเอกสารที่จ าเป็นต่อ
การพิจารณาประกันภัย ประกอบด้วย 1) เอกสารแสดงตนของผู้ขอเอาประกันภัย  2) ใบค าขอเอาประกันภัย                    
3) แบบฟอร์มรายงานและผลการตรวจสุขภาพ 4) รายงานแพทย์ผู้รักษา 5) รายงานนายหน้าประกันชีวิต 6) รายงาน
การตรวจสอบสภาวะของผู้ขอเอาประกันภัย 7) เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน และ 8) เอกสารอ่ืน ๆ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
1. เอกสารแสดงตนของผู้ขอเอาประกนัภัย 
 เอกสารแสดงตนของผู้ขอเอาประกันภัย ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) ส าเนาสูติบัตร นอกเหนือจากเป็นหลักฐานการแสดงตนแล้ว ยังเป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคล                  
ที่ส าคัญ เช่น วัน เดือน ปีเกิด รูปร่างหน้าตา และถิ่นที่อยู่ เป็นต้น 
 
2. ใบค าขอเอาประกนัภัย (Life Insurance Application)  
 ใบค าขอเอาประกันภัยคือ แบบฟอร์มที่บริษัทประกันภัยจัดท าขึ้น เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยที่ต้องขอ              
เอาประกันชีวิตแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้อความที่ก าหนด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความ
จริง เพื่อให้บริษัทประกันภัยใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัย เช่น ชื่อนามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อาชีพ 
สถานภาพสมรส แบบประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย ฯลฯ และลงลายมือชื่อแสดงความประสงค์ที่จะท า
ประกันภัย 
 ผู้ขอเอาประกันภัยควรต้องเป็นผู้กรอกรายละเอียดในใบค าขอด้วยตัวเอง เพราะในบางครั้งนายหน้าประกัน
ชีวิตอาจต้องการบริการให้ความสะดวกกับผู้เอาประกันภัย จึงกรอกข้อมูลในใบค าขอแทนผู้เอาประกันภัยทั้งหมด และ
ให้ผู้เอาประกันภัยเซ็นชื่อเท่านั้น กรณีนี้ท าให้เกิดปัญหาขึ้นคือ ข้อมูลในใบค าขอไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือผิดพลาด
จากความเป็นจริง อาจเป็นเหตุให้บริษัทบอกล้างสัญญา หรือปฏิเสธการจ่ายสินไหมได้ นายหน้าประกันชีวิตควร
ตระหนักความส าคัญในเร่ืองนี้ นายหน้าประกันชีวิตควรอ่านทวนรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และให้
ผู้ขอเอาประกันภัยตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนลงนาม  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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3. แบบฟอร์มและรายงานผลการตรวจสุขภาพ 
 ส าหรับบางช่วงอายุหรือจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง บริษัทจะก าหนดให้ต้องตรวจสุขภาพเพื่อประกอบการ
พิจารณารับประกันภัย ทั้งนี้กฎเกณฑ์การตรวจสุขภาพขึ้นกับความสามารถในการรับความเสี่ยงภัย และประสบการณ์
ของแต่ละบริษัท 
 กรณีตรวจสุขภาพ แพทย์ผู้ตรวจสุขภาพของผู้เอาประกันภัยจะท าหน้าที่เป็นผู้ถามค าถามเก่ียวกับสุขภาพตาม
หัวข้อที่บริษัทประกันภัยก าหนด และบันทึกค าตอบของผู้ขอเอาประกันภัยลงในเอกสารใบแพทย์ของบริษัทประกันภัย 
โดยผู้ขอเอาประกันภัยต้องลงชื่อต่อหน้าแพทย์ผู้ตรวจ และค าแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ประกันภัยเช่นเดียวกับใบค าขอเอาประกันภัย 
 
4. รายงานแพทย์ผู้รักษา  
 ข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัยเป็นข้อมูลเบื้องต้น อาจไม่เพียงพอต่อการพิจารณารับประกันภัย หากผู้ขอ                  
เอาประกันภัยมีประวัติการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ เคยได้รับการรักษาจากแพทย์และ/หรือยังคงรักษาต่อเนื่อง             
ก็ตาม ผู้พิจารณารับประกันภัยอาจจ าเป็นต้องขอรายงานแพทย์ผู้รักษา (The Attending Physician's Statement: 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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ภาพที ่4.1 ตวัอย่างใบค าขอเอาประกนัภัย (ต่อ) 
 
3. แบบฟอร์มและรายงานผลการตรวจสุขภาพ 
 ส าหรับบางช่วงอายุหรือจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง บริษัทจะก าหนดให้ต้องตรวจสุขภาพเพื่อประกอบการ
พิจารณารับประกันภัย ทั้งนี้กฎเกณฑ์การตรวจสุขภาพขึ้นกับความสามารถในการรับความเสี่ยงภัย และประสบการณ์
ของแต่ละบริษัท 
 กรณีตรวจสุขภาพ แพทย์ผู้ตรวจสุขภาพของผู้เอาประกันภัยจะท าหน้าที่เป็นผู้ถามค าถามเก่ียวกับสุขภาพตาม
หัวข้อที่บริษัทประกันภัยก าหนด และบันทึกค าตอบของผู้ขอเอาประกันภัยลงในเอกสารใบแพทย์ของบริษัทประกันภัย 
โดยผู้ขอเอาประกันภัยต้องลงชื่อต่อหน้าแพทย์ผู้ตรวจ และค าแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ประกันภัยเช่นเดียวกับใบค าขอเอาประกันภัย 
 
4. รายงานแพทย์ผู้รักษา  
 ข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัยเป็นข้อมูลเบื้องต้น อาจไม่เพียงพอต่อการพิจารณารับประกันภัย หากผู้ขอ                  
เอาประกันภัยมีประวัติการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ เคยได้รับการรักษาจากแพทย์และ/หรือยังคงรักษาต่อเนื่อง             
ก็ตาม ผู้พิจารณารับประกันภัยอาจจ าเป็นต้องขอรายงานแพทย์ผู้รักษา (The Attending Physician's Statement: 
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APS) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัยด้วย โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอเอาประกันภัยก่อน เนื่องจาก
ใบรายงานแพทย์จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษา เช่น สาเหตุที่ เข้ารับการรักษา การวินิจฉัยโรค ยาที่ใช้ 
ผลการรักษา วันเดือนปีที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 
5. รายงานนายหน้าประกนัชีวติ  
 นายหน้าประกันชีวิตมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ขอเอาประกันภัย จึงให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอ                
เอาประกันภัยได้ดีเพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับประกันภัย หลายกรณี บริษัทประกันภัยต้องให้นายหน้าประกันชีวิต
ท ารายงานเพื่อพิจารณาความจ าเป็นและคุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัยในการท าประกันภัย เช่น อาชีพ รายได้ 
ความเป็นอยู่ ผู้ช าระเบี้ยประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ฯลฯ  
 นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยอาจขอข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างนายหน้าประกันชีวิตกับผู้ขอเอาประกันภัย
หรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น นายหน้าประกันชีวิตกับผู้ขอเอาประกันภัยรู้จักกันมานานแค่ไหน มีความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันมากน้อยเพียงใด อะไรคือเหตุผลท าให้ผู้ขอเอาประกันภัยตัดสินใจท าประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตมีข้อมูล
เพิ่มเติมเรื่องอื่นของผู้ขอเอาประกันภัยที่สามารถใช้ประกอบการพิจารณา และนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้ชักชวนให้             
ผู้ขอเอาประกันภัยท าประกันชีวิต หรือผู้ขอเอาประกันภัยสนใจท าประกันชีวิตเอง เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตาม คุณภาพของผลงานและความรับผิดชอบของนายหน้าประกันชีวิตมีผลต่อความน่าเชื่อถือของ
รายงานนายหน้าประกันชีวิต (Broker's Statement) นายหน้าประกันชีวิตที่มีประวัติการท างานดี เลือกเคส (Case) 
คุณภาพ รายงานนายหน้าประกันชีวิตจะน่าเชื่อถือซึ่งส่งผลดีต่อการพิจารณารับประกันภัย 
 
6. รายงานการตรวจสอบสภาวะของผู้ขอเอาประกนัภัย   
 เพื่อหลีกเลี่ยงการท าผิดพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้ขอเอาประกันภัย หาก      
ผู้พิจารณารับประกันภัยมีประเด็นสงสัยเกี่ยวกับการท าประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัย เช่น สงสัยว่าผู้ขอเอา
ประกันภัยท าอาชีพอะไร ท าไมจึงท าประกันภัยในจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก  ๆ ผู้ขอเอาประกันภัยเป็น                 
ผู้มีอิทธิพลหรือไม่ หรือมีอาชีพที่เสี่ยงหรือไม่ เป็นต้น กรณีเช่นนี้ ผู้พิจารณารับประกันภัยสามารถสั่งการให้ตรวจสอบ
การท าประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยรายนั้น ๆ ได้ โดยต้องเน้นประเด็นการตรวจสอบที่ชัดเจนให้กับผู้ท าหน้าที่
ตรวจสอบด าเนินการและรายงานผลให้ทราบด้วย ซึ่งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการท าประกันชีวิต อาจเป็น
หน่วยงานภายในของบริษัทประกันภัยเองหรือจ้างหน่วยงานภายนอกก็ได้  
      ในการด าเนินการตรวจสอบสอบนี้อาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ ท าให้การพิจารณาช้าออกไป ซึ่งอาจสร้าง
ความไม่พอใจให้กับผู้ขอเอาประกันภัยและนายหน้าประกันชีวิตได้ บริษัทประกันชีวิตหรือผู้พิจารณารับประกันภัย
จะต้องชี้แจงให้นายหน้าประกันชีวิตได้เข้าใจ เพราะหากรับประกันชีวิตอาจสร้างความเสียหายในภายหลังได้ 
     ผู้พิจารณารับประกันภัยจึงต้องอาศัยประสบการณ์ ความช านาญ และดุลยพินิจในการพิจารณาสั่งตรวจสอบ
ในประเด็นที่มีข้อสงสัย หรือประเด็นที่ต้องการทราบข้อมูลส าคัญเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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7. เอกสารแสดงสถานะทางการเงนิ 
      เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน เช่น แบบสอบถามจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง ส าเนาหนังสือแสดงรายการ              
เสียภาษีย้อนหลัง 2 ปี ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 3 ปี ส าเนาหนังสือแสดงบัญชี
ธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น 
 
8. เอกสารอืน่ ๆ  
      นอกจากเอกสารตามที่กล่าวมาแล้ว การประเมินระดับความเสี่ยงอาจต้องใช้เอกสารอ่ืน  ๆ ประกอบการ
พิจารณารับประกันภัยด้วย เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาสูติบัตร เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อและ/
หรือนามสกุล เพื่อยืนยันข้อมูล หลักฐานแสดงรายได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการท าประกันชีวิต เป็นต้น 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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7. เอกสารแสดงสถานะทางการเงนิ 
      เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน เช่น แบบสอบถามจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง ส าเนาหนังสือแสดงรายการ              
เสียภาษีย้อนหลัง 2 ปี ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 3 ปี ส าเนาหนังสือแสดงบัญชี
ธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น 
 
8. เอกสารอืน่ ๆ  
      นอกจากเอกสารตามที่กล่าวมาแล้ว การประเมินระดับความเสี่ยงอาจต้องใช้เอกสารอ่ืน  ๆ ประกอบการ
พิจารณารับประกันภัยด้วย เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาสูติบัตร เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อและ/
หรือนามสกุล เพื่อยืนยันข้อมูล หลักฐานแสดงรายได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการท าประกันชีวิต เป็นต้น 
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 การจัดการพจิารณารับประกันภยั 4-23 
 

 

เร่ืองที ่4.4  
กระบวนการพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
 
  
 กระบวนการพิจารณารับประกันภัยเป็นวิธีการของการปฏิบัติงานในการพิจารณารับประกันภัย โดยเริ่มต้น
จากนายหน้าประกันชีวิตหรือฝ่ายขายได้เสนอขายประกันชีวิตแก่ลูกค้า และลูกค้าตกลงว่าจะท าประกันภัย โดย                 
ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีการยื่นขอสมัครเอาประกันภัย โดยกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติ
สุขภาพลงในแบบฟอร์มใบค าขอเอาประกันภัย พร้อมทั้งระบุแบบประกัน สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย 
จ านวนเงินเอาประกันภัย งวดการช าระเบี้ยประกันภัยที่ต้องการ จากนั้นนายหน้าประกันชีวิตก็จะน าส่งใบค าขอฯ 
พร้อมกับเงินมัดจ าค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรก มายังส านักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัทประกันชีวิต กรณีส่งผ่านสาขา 
เจ้าหน้าที่ของสาขาจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ส่งผ่านทาง On – Line หรือ Mail เอกสารต่าง ๆ มายัง
ส านักงานใหญ่ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียดของ  MIB: Medical Information 
Bureau กรมธรรม์ประกันภัยเดิมที่ลูกค้ามีประวัติกับบริษัท ตลอดจนการตรวจสอบประวัติการเรียกร้องสินไหมต่าง ๆ 
จากนั้นส่งข้อมูลและหรือเอกสารต่าง ๆ มายังฝ่ายพิจารณารับประกันภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย            
ได้ท าการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงภัยของใบสมัคร/ใบค าขอฯ ของผู้ขอเอาประกันภัยว่าบริษัทสมควรจะ
รับประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยในระดับใด ทั้งนี้ผู้พิจารณารับประกันต้องยึดถือหลักการในการพิจารณา           
รับประกันภัย ดังนี้ 
 1. ต้องมีความเป็นธรรมต่อผู้เอาประกันภัย 
 2. ต้องให้นายหน้าประกันชีวิตส่งมอบและอธิบายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
 3. สามารถสร้างผลก าไรแก่บริษัท 
  การพิจารณารับประกันภัยจะมีขั้นตอนการพิจารณาหลัก ๆ 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การตรวจรับใบค าขอสมัครและเอกสารประกอบ  
 2. การตรวจสอบใบค าขอเอาประกันภัย  
 3. การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย  
 4. การตัดสินใจในการรับประกันภัย โดยผลการพิจารณาอาจเกิดขึ้นได้ใน 3 ลักษณะ คือ  
  4.1 รับประกันภัยได้แบบภัยมาตรฐาน หรือน้อยกว่ามาตรฐาน (Standard or Preferred Risk) 
  4.2 รับประกันภัยได้แบบภัยต่ ากว่ามาตรฐาน ( Sub-Standard Risk) 
  4.3 ไม่สามารถรับประกันภัยได้ (Uninsurable Risk) 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 กรณีที่มีการอนุมัติรับประกันภัยแบบปกติ จะจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อส่งมอบให้ผู้เอาประกันภัย แต่
หากผลการพิจารณาเป็นรับประกันภัยได้แบบ Sub- Standard จะต้องมีกระบวนการออกข้อเสนอใหม่ (Counter 
Offer) เพื่อเสนอไปยังผู้ขอเอาประกันภัยในการพิจารณาตอบรับ และกรณีที่ไม่สามารถรับประกันภัยได้จะมีการออก
จดหมายแจ้งพร้อมคืนเบี้ยประกันภัย(ถ้ามี) (ดูภาพที่ 4.2 ประกอบ) 

 
ภาพที ่4.2 กระบวนการพจิารณารับประกนัภัย 

 
 รายละเอียดของกระบวนการพิจารณารับประกันภัย แต่ละขั้นตอนมีดังนี้  
  
1. การตรวจรับใบค าขอเอาประกนัภัย 
 การตรวจรับใบค าขอฯ ถือเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการพิจารณารับประกันภัย โดยต้องมีขั้นตอนการ
ตรวจสอบ ดังนี้  
 1) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัย ต้องระบุให้ครบถ้วนทุกข้อ เนื่องจากทุกข้อใน
ใบค าขอเอาประกันภัยจะต้องมีการตอบและระบุให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริง  
 2) กรณีที่มีการแถลงข้อมูลด้านสุขภาพ หากผู้สมัครแถลงว่า เคยมีการรักษาหรือพบแพทย์ จะต้องมีการแถลง
เพิ่มเติมเพื่อสามารถพิจารณาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น  
  (1) เคยเป็นอะไร หรือเคยมีโรคประจ าตัวอะไร 
  (2) ความถี่ของการพบแพทย์หรืออาการที่เป็นมากน้อยเพียงใด 
  (3) มีภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ หรือไม่  
  (4) วันที่ท าการรักษา วิธีการรักษา ยาที่ได้รับ 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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 กรณีที่มีการอนุมัติรับประกันภัยแบบปกติ จะจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อส่งมอบให้ผู้เอาประกันภัย แต่
หากผลการพิจารณาเป็นรับประกันภัยได้แบบ Sub- Standard จะต้องมีกระบวนการออกข้อเสนอใหม่ (Counter 
Offer) เพื่อเสนอไปยังผู้ขอเอาประกันภัยในการพิจารณาตอบรับ และกรณีที่ไม่สามารถรับประกันภัยได้จะมีการออก
จดหมายแจ้งพร้อมคืนเบี้ยประกันภัย(ถ้ามี) (ดูภาพที่ 4.2 ประกอบ) 

 
ภาพที ่4.2 กระบวนการพจิารณารับประกนัภัย 

 
 รายละเอียดของกระบวนการพิจารณารับประกันภัย แต่ละขั้นตอนมีดังนี้  
  
1. การตรวจรับใบค าขอเอาประกนัภัย 
 การตรวจรับใบค าขอฯ ถือเป็นข้ันตอนแรกของกระบวนการพิจารณารับประกันภัย โดยต้องมีขั้นตอนการ
ตรวจสอบ ดังนี้  
 1) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัย ต้องระบุให้ครบถ้วนทุกข้อ เนื่องจากทุกข้อใน
ใบค าขอเอาประกันภัยจะต้องมีการตอบและระบุให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริง  
 2) กรณีที่มีการแถลงข้อมูลด้านสุขภาพ หากผู้สมัครแถลงว่า เคยมีการรักษาหรือพบแพทย์ จะต้องมีการแถลง
เพิ่มเติมเพื่อสามารถพิจารณาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น  
  (1) เคยเป็นอะไร หรือเคยมีโรคประจ าตัวอะไร 
  (2) ความถี่ของการพบแพทย์หรืออาการที่เป็นมากน้อยเพียงใด 
  (3) มีภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ หรือไม่  
  (4) วันที่ท าการรักษา วิธีการรักษา ยาที่ได้รับ 
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  (5) โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา 
  (6) ชื่อแพทย์ผู้รักษา  

 3) ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัย โดยส่วนใหญ่ต้องมีการยื่น
หลักฐานแสดงตัวตนมาพร้อมกับใบค าขอเอาประกันภัย และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ส่งพร้อมกับใบค าขอฯ ตามกฎเกณฑ์และ
เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความส าคัญประกอบการพิจารณารับประกันภัยทั้งสิ้น โดยเอกสาร     
ที่ได้รับพร้อมใบค าขอ เช่น  
  (1) ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาสูติบัตร Passport, Work permit ฯลฯ  
  (2) หลักฐานช าระเงิน/ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว  
  (3) เอกสารทางการแพทย์ ที่น าส่งพร้อมใบค าขอเอาประกันภัย เช่น ผลการตรวจสุขภาพ ประวัติการ
รักษา ฯลฯ  
  (4) ใบรายงานลับนายหน้าประกันชีวิต  
  (5) อ่ืน ๆ  
 การตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบค าขอฯ จะช่วยให้การพิจารณาสามารถท าได้รวดเร็วมากข้ึน ดังนั้น การให้
ความรู้กับนายหน้าประกันชีวิตได้เข้าใจและเห็นความส าคัญของการระบุข้อมูลในใบค าขอฯ  ให้สมบูรณ์จะช่วย
ประหยัดเวลาในการติดต่อหรือลดระยะเวลาการพิจารณาได้ หลังจากนั้นจะถูกส่งไปยังขั้นตอนต่อไป  
 
2. การตรวจสอบใบค าขอเอาประกนัภัย 
  ขั้นตอนนี้ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องท าการตรวจสอบประวัติการสมัครท าประกันภัย โดยจะตรวจสอบ 
รวบรวมข้อมูล สิ่งที่ต้องตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ ประวัติการท าประกันชีวิตทั้งของบริษัทตนเอง และบริษัทอ่ืน ประวัติ
การถูกปฏิเสธการรับประกันภัย รวมถึงประวัติการเรียกร้องสินไหม เป็นต้น  
 ผู้พิจารณารับประกันภัยมีหน้าที่ตรวจสอบโดยทั่วไปในใบค าขอเอาประกันภัย พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ หรือ
ผลประโยชน์ที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือกซื้อนั้น เป็นไปตามนโยบายของบริษัทหรือไม่ ซึ่งแต่ละบริษัทอาจมีกฎเกณฑ์การ
รับประกันภัยที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
 1) อายุที่รับประกันภัยของแต่ละแบบประกัน 
 2) จ านวนเงินเอาประกันภัยแบบไม่ตรวจสุขภาพ (Non - med Limit) 
     3) กฎเกณฑ์การเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย  
      4) เกณฑ์การรับประกันภัยบางอาชีพ เช่น แม่บ้าน พ่อบ้าน นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ หรือชาวต่างชาติ 
เป็นต้น 
      5) อ่ืน ๆ 
3. การรวบรวมข้อมูลเพือ่ประกอบการพจิารณารับประกนัภัย  
 เป็นขั้นตอนการสรุป และรวบรวมข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด เพื่อสรุปประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่พบ เพื่อให้ได้
ข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจได้ว่าจะเลือกรับประกันภัยแบบใด  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 แหล่งข้อมูลในการพจิารณารับประกนั (Sources of Information) 
 1) ใบค าขอเอาประกันภัย  เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการแถลงของผู้ขอเอาประกันภัย บริษัทประกันภัย          
จะยึดถือความสุจริตของผู้ขอเอาประกันภัยในการแถลงข้อเท็จจริง (Good Faith) ในใบค าขอฯ กรณีที่ผู้ขอ            
เอาประกันภัยปกปิดข้อเท็จจริง (Non – disclosure) ซึ่งมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัย และหากบริษัทประกันภัย
ทราบภายใน 2 ปีนับจากวันที่รับประกันภัย (หรือวันที่มีการขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย) บริษัทมีสิทธิบอกล้าง
กรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 
 2) ใบรายงานลับนายหน้าประกันชีวิต  เป็นข้อมูลที่นายหน้าประกันชีวิตเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งไม่มีค าถามในใบค า
ขอเอาประกันภัย หรือเป็นข้อมูลที่นายหน้าประกันชีวิตได้ขณะสัมภาษณ์ หรือสังเกตเห็นความผิดปกติต่าง  ๆ หรือ
ข้อมูลที่นายหน้าประกันชีวิตต้องการชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้พิจารณารับประกันภัยสามารถมองเห็นภาพของผู้ขอเอา
ประกันภัยได้มากข้ึน 
 3) Underwriting Worksheet  เป็นเอกสารที่สรุปข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ทั้งหมดของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อใช้              
ในการพิจารณา เช่น 
  (1) ผู้ขอเอาประกันภัย ท าประกันภัยแบบ Non–med หรือ Med หรือต้องตรวจ HIV หรือต้องตรวจ
อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ (Medical Requirement)  
  (2) ผู้ขอเอาประกันภัย มีข้อมูลทางการรักษา (MIB: Medical Information Bureau) หรือไม่ 
  (3) ผู้ขอเอาประกันภัย เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ (โดยทั่วไปจะปฏิเสธการรับประกันภัย เนื่องจาก
บุคคลล้มละลายท านิติกรรมไม่ได้) 
  (4) ผู้ขอเอาประกันภัย ซื้อแบบประกันภัยถูกต้องตามอายุ ทุนจ านวนเงินเอาประกันภัย และวิธีการ
ช าระเบี้ยประกันภัยหรือไม่ 
  (5) ผู้ขอเอาประกันภัย มีกรมธรรม์ประกันภัยเดิม หรือใบค าขอเอาประกันภัย ที่สมัครพร้อมกันหรือไม่ 
เพื่อจะได้ดูประวัติของผู้ขอเอาประกันภัย เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัยรวม การเรียกร้องสินไหม อาชีพ /ครอบครัว 
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ รายได้เป็นอย่างไร นอกจากนั้นยังต้องน าจ านวนเงินเอาประกันภัยมาค านวณร่วมกับจ านวนเงิน
เอาประกันภัยใหม่ว่าต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ 
 4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ในบางครั้งอาจใช้ส าเนาทะเบียนบ้านแทนได้ เพราะใช้ดูชื่อ – สกุล อายุว่า
ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นไปได้ ควรขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เนื่องจากสามารถเห็นรูปของผู้ขอเอาประกันภัยได้
ว่าค าแถลงส่วนสูงและน้ าหนักในใบค าขอเอาประกันภัยใกล้เคียงกับรูปหรือไม่ (เป็นการประมาณการอย่างคร่าว ๆ) มี
ความผิดปกติอะไรหรือไม่ เป็นต้น 
 5) แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ( Medical Examination Report) ใช้ในกรณีที่เป็นใบค าขอเอาประกันภัย แบบ
ตรวจสุขภาพ เช่น จ านวนเงินประกันภัยสูง ผู้สูงอายุ หรือกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีปัญหาสุขภาพ 
 6) ข้อมลูทางการแพทย์ 
  (1) ในกรณีที่ทุนประกันสูง ก็จะต้องมีข้อมูลทางการแพทย์อ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณา เช่น รายงานผล
การตรวจปัสสาวะ ผลตรวจเลือด เอกซเรย์ปอด หรือผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG หรือ EKG) 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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 แหล่งข้อมูลในการพจิารณารับประกนั (Sources of Information) 
 1) ใบค าขอเอาประกันภัย  เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการแถลงของผู้ขอเอาประกันภัย บริษัทประกันภัย          
จะยึดถือความสุจริตของผู้ขอเอาประกันภัยในการแถลงข้อเท็จจริง (Good Faith) ในใบค าขอฯ กรณีที่ผู้ขอ            
เอาประกันภัยปกปิดข้อเท็จจริง (Non – disclosure) ซึ่งมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัย และหากบริษัทประกันภัย
ทราบภายใน 2 ปีนับจากวันที่รับประกันภัย (หรือวันที่มีการขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย) บริษัทมีสิทธิบอกล้าง
กรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 
 2) ใบรายงานลับนายหน้าประกันชีวิต  เป็นข้อมูลที่นายหน้าประกันชีวิตเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งไม่มีค าถามในใบค า
ขอเอาประกันภัย หรือเป็นข้อมูลที่นายหน้าประกันชีวิตได้ขณะสัมภาษณ์ หรือสังเกตเห็นความผิดปกติต่าง  ๆ หรือ
ข้อมูลที่นายหน้าประกันชีวิตต้องการชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้พิจารณารับประกันภัยสามารถมองเห็นภาพของผู้ขอเอา
ประกันภัยได้มากข้ึน 
 3) Underwriting Worksheet  เป็นเอกสารที่สรุปข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ทั้งหมดของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อใช้              
ในการพิจารณา เช่น 
  (1) ผู้ขอเอาประกันภัย ท าประกันภัยแบบ Non–med หรือ Med หรือต้องตรวจ HIV หรือต้องตรวจ
อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ (Medical Requirement)  
  (2) ผู้ขอเอาประกันภัย มีข้อมูลทางการรักษา (MIB: Medical Information Bureau) หรือไม่ 
  (3) ผู้ขอเอาประกันภัย เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ (โดยทั่วไปจะปฏิเสธการรับประกันภัย เนื่องจาก
บุคคลล้มละลายท านิติกรรมไม่ได้) 
  (4) ผู้ขอเอาประกันภัย ซื้อแบบประกันภัยถูกต้องตามอายุ ทุนจ านวนเงินเอาประกันภัย และวิธีการ
ช าระเบี้ยประกันภัยหรือไม่ 
  (5) ผู้ขอเอาประกันภัย มีกรมธรรม์ประกันภัยเดิม หรือใบค าขอเอาประกันภัย ที่สมัครพร้อมกันหรือไม่ 
เพื่อจะได้ดูประวัติของผู้ขอเอาประกันภัย เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัยรวม การเรียกร้องสินไหม อาชีพ /ครอบครัว 
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ รายได้เป็นอย่างไร นอกจากนั้นยังต้องน าจ านวนเงินเอาประกันภัยมาค านวณร่วมกับจ านวนเงิน
เอาประกันภัยใหม่ว่าต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ 
 4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ในบางครั้งอาจใช้ส าเนาทะเบียนบ้านแทนได้ เพราะใช้ดูชื่อ – สกุล อายุว่า
ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นไปได้ ควรขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เนื่องจากสามารถเห็นรูปของผู้ขอเอาประกันภัยได้
ว่าค าแถลงส่วนสูงและน้ าหนักในใบค าขอเอาประกันภัยใกล้เคียงกับรูปหรือไม่ (เป็นการประมาณการอย่างคร่าว ๆ) มี
ความผิดปกติอะไรหรือไม่ เป็นต้น 
 5) แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ( Medical Examination Report) ใช้ในกรณีที่เป็นใบค าขอเอาประกันภัย แบบ
ตรวจสุขภาพ เช่น จ านวนเงินประกันภัยสูง ผู้สูงอายุ หรือกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีปัญหาสุขภาพ 
 6) ข้อมลูทางการแพทย์ 
  (1) ในกรณีที่ทุนประกันสูง ก็จะต้องมีข้อมูลทางการแพทย์อ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณา เช่น รายงานผล
การตรวจปัสสาวะ ผลตรวจเลือด เอกซเรย์ปอด หรือผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG หรือ EKG) 
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  (2) ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัย มีโรคประจ าตัว หรือโรคเรื้อรัง จ าเป็นต้องขอข้อมูลทางการแพทย์
เพิ่มเติม เช่น ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นเบาหวาน การตรวจสุขภาพอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องขอตรวจเลือด 
(FBS) และปัสสาวะเพื่อดูว่า ปัจจุบันมีการควบคุมเบาหวานอย่างไร และมีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ 

 7) ประวัติการรักษา (Attending Physician 's Statement: APS) 
  (1) เป็นการขอประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลที่ผู้ขอเอาประกันภัยเข้ารับการรักษา โดยผู้ขอเอา

ประกันลงนามในหนังสือยินยอมเปิดเผยประวัติให้แก่บริษัท เพื่อยื่นต่อโรงพยาบาล/สถานพยาบาล    
  (2) ประวัติการรักษา เป็นเอกสารที่มีความจ าเป็น เนื่องจากโรคบางโรค มีความจ าเป็นต้องได้ละเอียด
 เก่ียวกับการรักษา การควบคุม ภาวะแทรกซ้อน และอ่ืน ๆ ว่าเป็นอย่างไร เช่น โรคเบาหวาน การได้ APS ท า
ให้ทราบว่าผู้ขอเอาประกันภัยเป็นเบาหวานมานานเท่าไร เป็นเบาหวานชนิดไหน รักษาโดยทานยา หรือฉีดยา  การ
ควบคุมเป็นอย่างไร เป็นต้น 
  (3) ในบางครั้งอาจจะมีค าถามเฉพาะโรคให้แพทย์ตอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลชัดเจนขึ้น 
 8) แบบสอบถามเร่ืองสุขภาพ หากผู้ขอเอาประกันภัยตอบค าถามในใบค าขอเอาประกันภัยไม่ชัดเจน หรือ            
ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อาจจะให้ตอบแบบสอบถามเฉพาะโรคเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการขอตรวจสุขภาพ หรือขอประวัติการรักษา เช่น แบบสอบถามการประสบอุบัติเหตุ โรคกระเพาะ หอบหืด ฯลฯ 
 9) ใบเสร็จค่าตรวจสุขภาพ ใบเสร็จค่าตรวจอาจมีการระบุเลขที่บัตรคนไข้ว่าเป็นคนไข้ตั้งแต่เมื่อใด และอาจ
พบว่ามีการตรวจเฉพาะทางและ/หรือมีการให้ยารักษา สามารถประเมินได้ว่าผู้ขอเอาประกันภัยอาจมีประวัติการรักษา
กับโรงพยาบาล 
 10) การประเมินสภาวะทั่วไป (Investigation) 
  (1) หากพบว่าผู้ขอเอาประกันภัยมีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย ก็อาจส่งตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อดูว่า
ปัจจุบันมีการยกเลิกการล้มละลายหรือไม่ หากยังไม่มีการยกเลิกการล้มละลายต้องปฏิเสธการรับประกันภัยเนื่องจาก
บุคคลล้มละลายไม่สามารถท านิติกรรมใด ๆ ได้ (กรมธรรม์ประกันภัยเป็นโมฆียะตั้งแต่ต้น) 
  (2) กรณีสงสัยรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) ผู้ทรงอิทธิพล อาชีพที่ผิดกฎหมาย/ศีลธรรม 
  (3) จ านวนเงินเอาประกันภัยสูง 
 11) แบบสอบถามวงเงินสูง (Large Amount Questionnaire: LAQ) ใช้ในกรณีที่จ านวนเงินเอาประกันภัยสูง 
ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท เช่นทุนประกันตั้งแต่ 3 ล้านบาท ต้องส่ง แบบสอบถามวงเงินสูง (LAQ) ซึ่งท าให้เห็น
ฐานะทางการเงินของผู้ขอเอาประกันภัย 
 12)  รายงานเดินสะพัดทางบัญชี (Bank Statement) ใช้ในกรณีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง เพื่อดูบัญชี
กระแสรายวันของธุรกิจว่ามีการหมุนเวียนดีหรือไม่ 
 13)  ใบรับรองเงินเดือนหรือบัญชีเงินฝาก กรณีที่รายได้กับอาชีพไม่สัมพันธ์กัน ควรขอใบรับรองเงินเดือน
หรือบัญชีเงินฝากเพิ่มเติม  
 14)  โทรสอบถามผู้ขอเอาประกันภัย โดยตรง กรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือไม่
เพียงพอ อาจจะโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรง  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 15)  ส่ือต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ มีการรายงานเหตุการณ์รุนแรงในบางพื้นที่ หรือ บุคคลที่เป็น
ข่าวเก่ียวกับ Moral Hazard ซึ่งช่วยประกอบการพิจารณา 
 
4. การตดัสินใจในการรับประกนัภัย  
 หลังจากที่ได้ข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยเรียบร้อยแล้ว จะเป็นกระบวนการที่ผู้พิจารณารับประกันภัยใช้
ข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ และจัดชั้นความเสี่ยงของผู้ขอเอาประกันภัยตามคู่มือการรับประกัน (Guideline) ซึ่งผล
การพิจารณาแบ่งเป็น  
 1) ภัยมาตรฐาน (Standard Risk) คือ ผู้ขอเอาประกันภัย มีอัตรามรณะอยู่ในกลุ่มเดียวกับคนปกติ แต่ในบาง
ประเทศ มีการแยกเป็น Preferred risk คือ ผู้ขอเอาประกันภัย มีอัตรามรณะที่ดีกว่าในกลุ่มคนปกติ จะได้ลดเบี้ย
ประกันจากอัตราปกติ เช่น ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสุขภาพดีและไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น 
 2) ภัยต ่ากว่ามาตรฐาน (Substandard Risk) คือ ผู้ขอเอาประกันภัยมีอัตรามรณะสูงกว่าภัยมาตรฐานซึ่งแบ่ง
ระดับชั้นความเสี่ยงโดยใช้หลักของ Numerical Rating  
 Numerical Rating คือระบบตัวเลขที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย หรือระบบการวัดค่าความเสี่ยงภัยเป็น
ตัวเลข ในระบบนี้ได้ก าหนดปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่ออัตราการตาย และก าหนดความเสี่ยงภัยปกติมาตรฐาน
เท่ากับ 100% ส าหรับปัจจัยใด ๆ ที่ดีมีผลท าให้ความเสี่ยงภัยลดลงจะมีค่าเป็นลบ หรือเรียกว่า “ค่าเครดิต” ส่วน
ปัจจัยใด ๆ ที่มีผลเสียท าให้ความเสี่ยงภัยสูงขึ้นจะมีค่าเป็นบวก หรือเรียกว่า “ค่าเดบิต” เมื่อน าผลรวมของค่าความ
เสี่ยงปกติมาตรฐานบวกด้วยค่าที่เป็น “เดบิต” หักด้วยค่าที่เป็น “เครดิต” ผลที่ได้จะเป็นค่าความเสี่ยงภัยของคนคน
นั้น และน าค่านั้นไปใช้ค านวณเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมต่อไป 
 3) ภัยที่ไม่สามารถรับประกันภัย (Uninsurable Risk) คือ ผู้ขอเอาประกันภัยมีความเสี่ยงภัยสูงเกินกว่าที่
บริษัทจะรับประกันได้  
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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 15)  ส่ือต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ มีการรายงานเหตุการณ์รุนแรงในบางพื้นที่ หรือ บุคคลที่เป็น
ข่าวเก่ียวกับ Moral Hazard ซึ่งช่วยประกอบการพิจารณา 
 
4. การตดัสินใจในการรับประกนัภัย  
 หลังจากที่ได้ข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยเรียบร้อยแล้ว จะเป็นกระบวนการที่ผู้พิจารณารับประกันภัยใช้
ข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ และจัดชั้นความเสี่ยงของผู้ขอเอาประกันภัยตามคู่มือการรับประกัน (Guideline) ซึ่งผล
การพิจารณาแบ่งเป็น  
 1) ภัยมาตรฐาน (Standard Risk) คือ ผู้ขอเอาประกันภัย มีอัตรามรณะอยู่ในกลุ่มเดียวกับคนปกติ แต่ในบาง
ประเทศ มีการแยกเป็น Preferred risk คือ ผู้ขอเอาประกันภัย มีอัตรามรณะที่ดีกว่าในกลุ่มคนปกติ จะได้ลดเบี้ย
ประกันจากอัตราปกติ เช่น ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสุขภาพดีและไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น 
 2) ภัยต ่ากว่ามาตรฐาน (Substandard Risk) คือ ผู้ขอเอาประกันภัยมีอัตรามรณะสูงกว่าภัยมาตรฐานซึ่งแบ่ง
ระดับชั้นความเสี่ยงโดยใช้หลักของ Numerical Rating  
 Numerical Rating คือระบบตัวเลขที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย หรือระบบการวัดค่าความเสี่ยงภัยเป็น
ตัวเลข ในระบบนี้ได้ก าหนดปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่ออัตราการตาย และก าหนดความเสี่ยงภัยปกติมาตรฐาน
เท่ากับ 100% ส าหรับปัจจัยใด ๆ ที่ดีมีผลท าให้ความเสี่ยงภัยลดลงจะมีค่าเป็นลบ หรือเรียกว่า “ค่าเครดิต” ส่วน
ปัจจัยใด ๆ ที่มีผลเสียท าให้ความเสี่ยงภัยสูงขึ้นจะมีค่าเป็นบวก หรือเรียกว่า “ค่าเดบิต” เมื่อน าผลรวมของค่าความ
เสี่ยงปกติมาตรฐานบวกด้วยค่าที่เป็น “เดบิต” หักด้วยค่าที่เป็น “เครดิต” ผลที่ได้จะเป็นค่าความเสี่ยงภัยของคนคน
นั้น และน าค่านั้นไปใช้ค านวณเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมต่อไป 
 3) ภัยที่ไม่สามารถรับประกันภัย (Uninsurable Risk) คือ ผู้ขอเอาประกันภัยมีความเสี่ยงภัยสูงเกินกว่าที่
บริษัทจะรับประกันได้  
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เร่ืองที ่4.5 
บทบาทและหน้าทีข่องนายหน้าประกนัชีวติ 
ในการพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
 

   นายหน้าประกันชีวิตมิใช่เป็นผู้ที่มีบทบาทแต่เพียงขายประกันชีวิต หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเท่านั้น                
แต่นายหน้าประกันชีวิตยังเป็นผูม้ีบทบาทส าคัญมากต่อการพิจารณารับประกันภัย เนื่องจากนายหน้าประกันชีวิตเป็นผู้
ที่จะต้องท าความรู้จัก สร้างสัมพันธ์ใกล้ชิด รู้จักสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ ฐานะการเงิน อาชีพและรายละเอียดอื่น ๆ 
และรวบรวมข้อมูลของผู้เอาประกันภัยให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย เพราะ
หากนายหน้าประกันชีวิตสามารถพิจารณารับประกันภัยและคัดเลือกภัยได้ดีในเบื้องต้น ย่อมส่งผลดีต่อการเติบโตของ
ธุรกิจ ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ความคงอยู่ของกรมธรรม์และรายได้ของนายหน้าประกันชีวิต  
เพราะบริษัทประกันชีวิตจะประเมินและพิจารณารับประกันภัยผู้เอาประกันภัยจากใบค าขอเอาประกันภัย และเอกสาร
ประกอบอ่ืน ๆ เท่านั้น ไม่ได้เห็นลักษณะ รูปร่างหน้าตา ที่แท้จริงของผู้เอาประกันภัย    

 และการที่นายหน้าประกันชีวิตสามารถแสดงบทบาทในฐานะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นที่ดี มีบุคลิกภาพ                
เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือ ที่ท าให้ผู้เอาประกันภัยเปิดใจ และยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวที่ส าคัญทั้งท างด้าน
การเงิน หรือสุขภาพ และตัดสินใจท าประกันชีวิตได้นั้น นายหน้าประกันชีวิตจะต้องพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอ              
ในทุกด้าน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องของงานด้านประกันชีวิต และรู้รอบในทุก  ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นต้น ที่จะสามารถช่วยวางแผนการเงิน หรือช่วยเหลือแนะน าลูกค้าได้ และที่ส าคัญ
จะต้องมีใบอนุญาตขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน ซึ่งนายหน้าประกันชีวิตจะต้องอบรม สอบรับใบอนุญาต
นายหน้าประกันชีวิต และขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าประกันชีวิต ตามท่ีคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนด  

 หน้าที่ในการพิจารณารับประกันภัยของนายหน้าประกันชีวิต มีดังนี้   
 1. คัดเลือกภัย  
 2. พิจารณาความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 
 3. จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 
 4. น าเสนอขาย และอธิบายเงื่อนไขและผลประโยชน์ 
 5. ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) 
 6. ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน  
 
1. คดัเลอืกภัย  
      นายหน้าประกันชีวิตมีความใกล้ชิดและมีข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยจึงมีบทบาทและหน้าที่เป็นผู้พิจารณา
รับประกันภัยและคัดเลือกภัยเบื้องต้นให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยยอมรับภัยนั้นได้โดยไม่เกิดความ
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เสียหายในภายหลัง และผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ตามที่ผู้ขอเอาประกันต้องการ  
นอกจากนี้ยังท าให้บริษัทประกันภัยและนายหน้าประกันชีวิตได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ ส่งผลดีต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์
ประกันภัยและรายได้ของนายหน้าประกันชีวิต ก่อให้เกิดผลก าไรของบริษัทผู้รับประกันภัยและการเติบโตของธุรกิจ
ประกันภัย 
      นายหน้าประกันชีวิตจะต้องชี้แจงและท าความเข้าใจให้ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงข้อความจริงในใบค าขอ         
เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ขอเอาประกันภัย ที่บริษัทประกันภัยจะได้ค านวณเบี้ยประกันภัยได้ถูกต้อง ไม่มีการคิดเบี้ยพิเศษ
เพิ่ม หรือปฏิเสธการรับประกันภัยในภายหลัง แม้ว่าบางครั้งการแถลงข้อความจริงนั้นอาจมีผลท าให้บริษัทประกันภัย
เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เลื่อนหรือปฏิเสธการรับประกันภัยก็ตาม ขณะที่การแถลงข้อความเท็จจะมีผลท าให้บริษัท
ประกันภัยคืนเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บมาแล้วทั้งหมดก็ตามหรือ ยกเลิกความคุ้มครองหรือปฏิเสธการจ่ายสินไหม
ทดแทน แล้วแต่กรณี   
 
2. พจิารณาความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบีย้ประกนัภัย 
      นายหน้าประกันชีวิตเป็นบุคคลที่รู้จักใกล้ชิดกับผูเ้อาประกันภัยเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ความจ าเป็นและ
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยได้ นายหน้าประกันชีวิตจึงมีบทบาทและหน้าที่ในการ
ช่วยวิเคราะห์ และเลือกน าเสนอแบบประกันภัย ซึ่งมีทั้งเน้นด้านความคุ้มครอง หรือเน้นด้านการออมทรัพย์ เป็นต้น 
จ านวนเงินเอาประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการ และความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยได้ตลอดอายุสัญญากรมธรรม์  
     หากผู้ขอเอาประกันชีวิตน าเสนออัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย บริษัท
ผู้รับประกันภัยอาจขอเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการท าประกันภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยรายนั้น 
 
3. จดัเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 
 นายหน้าประกันชีวิตจะต้องจัดเตรียม และตรวจสอบเอกสารส าคัญของผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณารับประกันให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อความสะดวกรวดเร็วส าหรับบริษัทประกันภัยในการพิจารณา
รับประกันภัยและการออกกรมธรรม์ เพราะถ้านายหน้าประกันชีวิตรับเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือผู้ขอเอาประกันภัย
ไม่ได้ให้ข้อมูลส าคัญในใบค าขอ บริษัทจะต้องให้นายหน้าประกันชีวิตขอเอกสาร หรือน ากลับไปให้ผู้เอาประกันภัยใส่
ข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่งท าให้ผลการพิจารณาล่าช้าออกไปอีก สร้างความไม่พอใจกับผู้ขอเอาประกันภัยได้  และหากมี
เอกสารบางรายการที่บริษัทต้องการขอเพิ่มจากผู้เอาประกันภัยเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจรับประกันภัย นายหน้า
ประกันชีวิตอาจจะต้องกลับไปขอรับเอกสารเพิ่มจากผู้ขอเอาประกันภัย    
   
4. น าเสนอขาย และอธิบายเงือ่นไขและผลประโยชน์  
 นายหน้าประกันชีวิตมีบทบาทและหน้าท่ีน าเสนอขายแบบประกันภัยที่เหมาะสมกับคุณสมบัติ ความจ าเป็น
และความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย โดยต้องอธิบายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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เสียหายในภายหลัง และผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ตามที่ผู้ขอเอาประกันต้องการ  
นอกจากนี้ยังท าให้บริษัทประกันภัยและนายหน้าประกันชีวิตได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ ส่งผลดีต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์
ประกันภัยและรายได้ของนายหน้าประกันชีวิต ก่อให้เกิดผลก าไรของบริษัทผู้รับประกันภัยและการเติบโตของธุรกิจ
ประกันภัย 
      นายหน้าประกันชีวิตจะต้องชี้แจงและท าความเข้าใจให้ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงข้อความจริงในใบค าขอ         
เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ขอเอาประกันภัย ที่บริษัทประกันภัยจะได้ค านวณเบี้ยประกันภัยได้ถูกต้อง ไม่มีการคิดเบี้ยพิเศษ
เพิ่ม หรือปฏิเสธการรับประกันภัยในภายหลัง แม้ว่าบางครั้งการแถลงข้อความจริงนั้นอาจมีผลท าให้บริษัทประกันภัย
เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เลื่อนหรือปฏิเสธการรับประกันภัยก็ตาม ขณะที่การแถลงข้อความเท็จจะมีผลท าให้บริษัท
ประกันภัยคืนเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บมาแล้วทั้งหมดก็ตามหรือ ยกเลิกความคุ้มครองหรือปฏิเสธการจ่ายสินไหม
ทดแทน แล้วแต่กรณี   
 
2. พจิารณาความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบีย้ประกนัภัย 
      นายหน้าประกันชีวิตเป็นบุคคลที่รู้จักใกล้ชิดกับผูเ้อาประกันภัยเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ความจ าเป็นและ
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยได้ นายหน้าประกันชีวิตจึงมีบทบาทและหน้าที่ในการ
ช่วยวิเคราะห์ และเลือกน าเสนอแบบประกันภัย ซึ่งมีทั้งเน้นด้านความคุ้มครอง หรือเน้นด้านการออมทรัพย์ เป็นต้น 
จ านวนเงินเอาประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการ และความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยได้ตลอดอายุสัญญากรมธรรม์  
     หากผู้ขอเอาประกันชีวิตน าเสนออัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย บริษัท
ผู้รับประกันภัยอาจขอเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการท าประกันภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยรายนั้น 
 
3. จดัเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 
 นายหน้าประกันชีวิตจะต้องจัดเตรียม และตรวจสอบเอกสารส าคัญของผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณารับประกันให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อความสะดวกรวดเร็วส าหรับบริษัทประกันภัยในการพิจารณา
รับประกันภัยและการออกกรมธรรม์ เพราะถ้านายหน้าประกันชีวิตรับเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือผู้ขอเอาประกันภัย
ไม่ได้ให้ข้อมูลส าคัญในใบค าขอ บริษัทจะต้องให้นายหน้าประกันชีวิตขอเอกสาร หรือน ากลับไปให้ผู้เอาประกันภัยใส่
ข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่งท าให้ผลการพิจารณาล่าช้าออกไปอีก สร้างความไม่พอใจกับผู้ขอเอาประกันภัยได้  และหากมี
เอกสารบางรายการที่บริษัทต้องการขอเพิ่มจากผู้เอาประกันภัยเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจรับประกันภัย นายหน้า
ประกันชีวิตอาจจะต้องกลับไปขอรับเอกสารเพิ่มจากผู้ขอเอาประกันภัย    
   
4. น าเสนอขาย และอธิบายเงือ่นไขและผลประโยชน์  
 นายหน้าประกันชีวิตมีบทบาทและหน้าท่ีน าเสนอขายแบบประกันภัยที่เหมาะสมกับคุณสมบัติ ความจ าเป็น
และความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย โดยต้องอธิบายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
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ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเลือกท าประกัน เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ 
และข้อยกเว้นต่าง ๆ ให้ผู้เอาประกันภัยรับทราบอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และลดข้อพิพาทที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 
5. ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้าม)ี  
 นายหน้าประกันชีวิตมีบทบาทและหน้าที่ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยของผู้เอาประกันภัยด้วยความจริงใจ 
เช่น ข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย การบริการ
ต่าง ๆ ของบริษัทประกันภัย ฯลฯ เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ประทับใจการบริการ และ
ตัดสินใจท าประกันชีวิตกับนายหน้าประกันชีวิต 
 
6. ส่งเสริมให้เกดิการแข่งขนั  
 นายหน้าประกันชีวิตจะต้องให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการประกันชีวิต และกรมธรรม์
ประกันภัยพื้นฐานหรือแบบพิเศษอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ขอเอาประกันภัยสนใจและตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตได้มากข้ึน ท าให้เกิดบรรยากาศการแข่งขันที่ดีเพิ่มสูงขึ้น เป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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ตลาดการเงนิ และตราสารการลงทุน 

  
รองศาสตราจารย์อจัฉรา ชีวะตระกูลกจิ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 1.  ตลาดการเงินเกิดขึ้นเมื่อเงินจากผู้ที่มีเงินทุนเหลือถูกเปลี่ยนมือไปยังผู้ต้องการเงินทุนโดยผ่านการซื้อขาย

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

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

 3.  การด าเนินงานของสถาบันการเงินเกี่ยวข้องกับประชาชนจ านวนมาก ดังนั้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะ
กระทบในวงกว้าง รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาก ากับ ดูแลและส่งเสริมการด าเนินงาน
ของสถาบันการเงิน ซึ่งได้แก่ 1) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) 2) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 3) ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย นอกจากนี้ยังมีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของธุรกิจประกันภัยที่ควรทราบอีก 5 สมาคม 
ได้แก่ 1) สมาคมประกันชีวิตไทย 2) สมาคมประกันวินาศภัยไทย 3) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 4) 
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และ 5) สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศ
ไทย 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

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

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

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

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

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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ตราสารทางการเงินหรือกู้ยืมเงินระหว่างกัน ส าหรับประเทศไทย ได้มีการแบ่งตลาดการเงิน ออกเป็น 3 
ตลาดคือ 1) ตลาดเงิน 2) ตลาดทุน และ 3) ตลาดอนุพันธ์ โดยในตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ ได้มีการ
จัดตั้งตลาดรองหรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนมือในตราสารทางการเงินระหว่าง     
นักลงทุนขึ้นด้วย  

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

 3.  การด าเนินงานของสถาบันการเงินเกี่ยวข้องกับประชาชนจ านวนมาก ดังนั้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะ
กระทบในวงกว้าง รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาก ากับ ดูแลและส่งเสริมการด าเนินงาน
ของสถาบันการเงิน ซึ่งได้แก่ 1) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) 2) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 3) ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย นอกจากนี้ยังมีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของธุรกิจประกันภัยที่ควรทราบอีก 5 สมาคม 
ได้แก่ 1) สมาคมประกันชีวิตไทย 2) สมาคมประกันวินาศภัยไทย 3) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 4) 
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และ 5) สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศ
ไทย 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินได ้
 2.  อธิบายลักษณะของตราสารการลงทุนได ้
 3.  อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรก ากับสถาบันการเงนิและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวติ

ได ้
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่5.1  
ตลาดการเงนิ 
 
 
 โดยที่หน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของนายหน้าประกันชีวิตก็คือ การเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน ดังนั้นนายหน้า
ประกันชีวิต จึงจ าเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกับตลาดการเงิน และตราสารทางการเงินเป็นอย่างดี ตลอดจนควรต้องทราบ
ถึงองค์กรที่ก ากับสถาบันการเงินและสมาคมที่เก่ียวข้องด้วย ทั้งนี้เพื่อจะได้สามารถแนะน าผู้เอาประกันภัยให้สามารถ
จัดการด้านการเงินของตนเองได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งในเรื่องนี้จะได้กล่าวถึงตลาดการเงิน ส่วนตราสาร
ทางการเงิน และองค์กรที่ก ากับสถาบันการเงินและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันภัย จะได้กล่าวถึงในเร่ืองต่อ ๆ ไป 
 
1.  ความหมายของตลาดการเงนิ  
 ตลาดการเงิน (Financial Market) หมายถึง ศูนย์กลางหรือสถานที่ที่เกิดกิจกรรมการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือ
ตราสารทางการเงินจากบุคคล (หรือหน่วยงาน) หนึ่งไปยังอีกบุคคล (หรือหน่วยงาน) หนึ่ง ซึ่งในตลาดการเงินจะมีการ
ก าหนดราคาหรือค านวณมูลค่า ขั้นตอนการซื้อขาย การส่งมอบ และการช าระราคาระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อที่จะอ านวย
ความสะดวกในการเปลี่ยนมือด้านเงินทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดหาเงินของผู้ต้องการเงินทุน 
ขณะเดียวกันก็เพิ่มช่องทางและทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้มีเงินทุนเหลือ (ผู้ออมหรือผู้ลงทุน) ด้วย 
 ตลาดการเงินเกิดขึ้นเมื่อผู้ต้องการเงินทุน กับผู้มีเงินทุนเหลือ (ผู้ออมหรือผู้ลงทุน) พบกันเพื่อท าการซื้อขาย
ตราสารทางการเงินหรือกู้ยืมเงินระหว่างกัน โดยการกู้ยืมดังกล่าวอาจเป็นการกู้ยืมโดยตรง การท ารายการผ่านตลาด
การเงินหรือผ่านสถาบันการเงินก็ได้  โดยที่ผู้ต้องการเงินทุนและผู้ลงทุน อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หน่วยงาน
ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันการเงิน ก็ได้ 
 
2.  ประเภทของตลาดการเงนิ 
 ตลาดการเงินสามารถจ าแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ก าหนด ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

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

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

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

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

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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เร่ืองที ่5.1  
ตลาดการเงนิ 
 
 
 โดยที่หน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของนายหน้าประกันชีวิตก็คือ การเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน ดังนั้นนายหน้า
ประกันชีวิต จึงจ าเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกับตลาดการเงิน และตราสารทางการเงินเป็นอย่างดี ตลอดจนควรต้องทราบ
ถึงองค์กรที่ก ากับสถาบันการเงินและสมาคมที่เก่ียวข้องด้วย ทั้งนี้เพื่อจะได้สามารถแนะน าผู้เอาประกันภัยให้สามารถ
จัดการด้านการเงินของตนเองได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งในเรื่องนี้จะได้กล่าวถึงตลาดการเงิน ส่วนตราสาร
ทางการเงิน และองค์กรที่ก ากับสถาบันการเงินและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันภัย จะได้กล่าวถึงในเร่ืองต่อ ๆ ไป 
 
1.  ความหมายของตลาดการเงนิ  
 ตลาดการเงิน (Financial Market) หมายถึง ศูนย์กลางหรือสถานที่ที่เกิดกิจกรรมการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือ
ตราสารทางการเงินจากบุคคล (หรือหน่วยงาน) หนึ่งไปยังอีกบุคคล (หรือหน่วยงาน) หนึ่ง ซึ่งในตลาดการเงินจะมีการ
ก าหนดราคาหรือค านวณมูลค่า ขั้นตอนการซื้อขาย การส่งมอบ และการช าระราคาระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อที่จะอ านวย
ความสะดวกในการเปลี่ยนมือด้านเงินทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดหาเงินของผู้ต้องการเงินทุน 
ขณะเดียวกันก็เพิ่มช่องทางและทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้มีเงินทุนเหลือ (ผู้ออมหรือผู้ลงทุน) ด้วย 
 ตลาดการเงินเกิดขึ้นเมื่อผู้ต้องการเงินทุน กับผู้มีเงินทุนเหลือ (ผู้ออมหรือผู้ลงทุน) พบกันเพื่อท าการซื้อขาย
ตราสารทางการเงินหรือกู้ยืมเงินระหว่างกัน โดยการกู้ยืมดังกล่าวอาจเป็นการกู้ยืมโดยตรง การท ารายการผ่านตลาด
การเงินหรือผ่านสถาบันการเงินก็ได้  โดยที่ผู้ต้องการเงินทุนและผู้ลงทุน อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หน่วยงาน
ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันการเงิน ก็ได้ 
 
2.  ประเภทของตลาดการเงนิ 
 ตลาดการเงินสามารถจ าแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ก าหนด ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน   5-5 
 

 

ตารางที ่5.1 การจ าแนกประเภทของตลาดการเงนิตามเกณฑ์ต่าง ๆ  
 

เกณฑ์ทีก่ าหนด การจ าแนกประเภทของตลาดการเงนิ 
แบ่งตามระยะเวลาหรืออายุตราสาร    
ทางการเงิน 

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

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

แบ่งตามลักษณะการเปลีย่นมือของ    
ตราสารทางการเงิน 

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

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

แบ่งตามเวลาการส่งมอบสินค้าหรอื
สินทรัพย์ทางการเงิน 

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

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

แบ่งตามประเภทของตราสารทางการเงิน
หรือลักษณะของสิทธิเรยีกร้อง 

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

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

 
3.  ตลาดการเงนิในประเทศไทย  
 ส าหรับประเทศไทย ได้มีการแบ่งตลาดการเงิน ออกเป็น 3 ตลาดคือ 1) ตลาดเงิน 2) ตลาดทุน และ 3) ตลาด
อนุพันธ์ โดยในตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ ได้มีการจัดตั้งตลาดรองหรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Market) 
ขึ้น โดยแบ่งตามประเภทของตราสารทางการเงิน สรุปได้ดังภาพต่อไปนี้  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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                 ตลาด     ตลาด         ตลาดล่วงหน้า     ตลาดล่วงหน้า 
                        ตราสารหนี้       ตราสารทุน       สินค้าเกษตร นอกจากสินค้าเกษตร  
           (BEX)         (SET, mai)          (AFET)1           (TFEX)  
 

ภาพที ่5.1 การแบ่งตลาดการเงนิในประเทศไทย 

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

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

 

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

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

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

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

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

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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ภาพที ่5.1 การแบ่งตลาดการเงนิในประเทศไทย 

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

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

 

1 ขณะนี้ (มิ.ย. 2558) อยู่ระหว่างการด าเนินการรวมตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) กับบริษัทตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (TFEX) ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซ้ือขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

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

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

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

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

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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  5) ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์หมายถึง บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
จ าหน่ายหลักทรัพย์จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยผู้จัดจ าหน่ายจะรับหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนจาก
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ไปเสนอขายต่อประชาชน หรือเข้าร่วมการประมูลหลักทรัพย์ และน าเสนอขายต่อประชาชนใน
ภายหลังก็ได้ 
  6) นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์หมายถึง บริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ 
ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอ่ืนเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทน
อ่ืนเป็นการตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย 
  7) ผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์หมายถึง ผู้ที่ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ ถอนหลักทรัพย์ โอนหลักทรัพย์ 
จ าน า และเบิกถอนจ าน าหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
  8) ส านักหักบัญชี หมายถึง ผู้ที่ให้บริการด้านช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างผู้ซื้อกับ
ผู้ขาย ได้แก่ บริษัทส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด  
  9) นายทะเบียน หมายถึง ผู้ที่ให้บริการจัดท าทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และด าเนินการจัดสรรสิทธิประโยชน์ เช่นจ่ายเงินปันผล จากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้กับ   
ผู้ถือหลักทรัพย์ โดยน าเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรง ซึ่งนายทะเบียนของพันธบัตรก็คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วน   
นายทะเบียนของหุ้นกู้ ก็คือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ส าหรับกระบวนการซื้อขายตราสารหนี้ผ่านตลาดตราสารหนี้ ท าได้โดยผู้ลงทุนหรือผู้ค้าตราสารหนี้ส่ง ค าสั่ง
ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  (Broker) ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เพื่อส่งความต้องการซื้อหรือขาย ซึ่งหากมีรายการซื้อขายเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่การตลาดจะมีการแจ้งยืนยันรายการนั้น ๆ 
ให้กับผู้ลงทุน เพื่อเตรียมช าระเงินหรือรับมอบหลักทรัพย์ ซึ่งการส่งมอบและช าระราคาจะกระท าโดยผ่านตัวกลาง 
ได้แก่ บริษัทส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด ส่วนการรับฝากและจัดท าทะเบียนหลักทรัพย์จะกระท าโดยบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการซื้อขายตราสารหนี้มักจะมีมูลค่าสูง ผู้ลงทุนรายบุคคลที่จะเข้าถึงจึงมีจ านวนไม่
มากนัก ส่วนผู้ลงทุนสถาบันกับผูค้้าตราสารหนี้ก็ยังนิยมวิธีการซื้อขายแบบ Over The Counter (OTC2) ดังนั้นการซื้อ
ขายตราสารหนี้ส่วนใหญ่จึงยังไม่ได้กระท าผ่าน BEX แต่ยังคงเป็นการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ค้าและผู้ลงทุนรายใหญ่
ในวงจ ากัดเท่านั้น 
  3.2.2 ตลาดตราสารทุน นักลงทุนสามารถซื้อขายตราสารทุนที่ภาคเอกชนเป็นผู้ออก  เช่น หุ้นสามัญ 
(Common Stock) หรือหุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock ) เป็นต้น ในประเทศไทยมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น 
 
 
 
 
 2 OTC คือ การซ้ือขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยทั่วไปจะมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของ
นักลงทุนน้อยกว่าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ที่มีทางการก ากับดูแล  

 

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

 

ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน   5-7 
 

 

และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

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

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

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

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

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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  5) ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์หมายถึง บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
จ าหน่ายหลักทรัพย์จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยผู้จัดจ าหน่ายจะรับหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนจาก
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ไปเสนอขายต่อประชาชน หรือเข้าร่วมการประมูลหลักทรัพย์ และน าเสนอขายต่อประชาชนใน
ภายหลังก็ได้ 
  6) นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์หมายถึง บริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ 
ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอ่ืนเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทน
อ่ืนเป็นการตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย 
  7) ผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์หมายถึง ผู้ที่ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ ถอนหลักทรัพย์ โอนหลักทรัพย์ 
จ าน า และเบิกถอนจ าน าหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
  8) ส านักหักบัญชี หมายถึง ผู้ที่ให้บริการด้านช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างผู้ซื้อกับ
ผู้ขาย ได้แก่ บริษัทส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด  
  9) นายทะเบียน หมายถึง ผู้ที่ให้บริการจัดท าทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และด าเนินการจัดสรรสิทธิประโยชน์ เช่นจ่ายเงินปันผล จากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้กับ   
ผู้ถือหลักทรัพย์ โดยน าเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรง ซึ่งนายทะเบียนของพันธบัตรก็คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วน   
นายทะเบียนของหุ้นกู้ ก็คือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ส าหรับกระบวนการซื้อขายตราสารหนี้ผ่านตลาดตราสารหนี้ ท าได้โดยผู้ลงทุนหรือผู้ค้าตราสารหนี้ส่ง ค าสั่ง
ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  (Broker) ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เพื่อส่งความต้องการซื้อหรือขาย ซึ่งหากมีรายการซื้อขายเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่การตลาดจะมีการแจ้งยืนยันรายการนั้น ๆ 
ให้กับผู้ลงทุน เพื่อเตรียมช าระเงินหรือรับมอบหลักทรัพย์ ซึ่งการส่งมอบและช าระราคาจะกระท าโดยผ่านตัวกลาง 
ได้แก่ บริษัทส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด ส่วนการรับฝากและจัดท าทะเบียนหลักทรัพย์จะกระท าโดยบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการซื้อขายตราสารหนี้มักจะมีมูลค่าสูง ผู้ลงทุนรายบุคคลที่จะเข้าถึงจึงมีจ านวนไม่
มากนัก ส่วนผู้ลงทุนสถาบันกับผูค้้าตราสารหนี้ก็ยังนิยมวิธีการซื้อขายแบบ Over The Counter (OTC2) ดังนั้นการซื้อ
ขายตราสารหนี้ส่วนใหญ่จึงยังไม่ได้กระท าผ่าน BEX แต่ยังคงเป็นการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ค้าและผู้ลงทุนรายใหญ่
ในวงจ ากัดเท่านั้น 
  3.2.2 ตลาดตราสารทุน นักลงทุนสามารถซื้อขายตราสารทุนที่ภาคเอกชนเป็นผู้ออก  เช่น หุ้นสามัญ 
(Common Stock) หรือหุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock ) เป็นต้น ในประเทศไทยมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น 
 
 
 
 
 2 OTC คือ การซ้ือขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยทั่วไปจะมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของ
นักลงทุนน้อยกว่าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ที่มีทางการก ากับดูแล  
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ทางการอยู่ 2 แห่งคือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (The Stock Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: mai) ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและความต้องการ
ของบริษัทจดทะเบียนว่าจะเลือกเข้ามาระดมทุนและจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดใด ดังนี้ 
   1) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ SET จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2517 เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการระดมทุนและพัฒนาตลาดทุนในประเทศซึ่งรวมไปถึงการ
ควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ มีการจัดสถานที่เพื่อเป็นศูนย์กลางของการซื้อขาย
หลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่ท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯจะต้องเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนขึ้นบัญชี
หลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ (Listed Companies) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนดไว้ (โดย
บริษัทที่จดทะเบียนจะต้องมีทุนช าระแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ 300 ล้านบาท) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวัตถุประสงค์
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงทุนมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  และเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความมั่นคงและสามารถได้รับผลตอบแทนตามสมควร ขณะเดียวกันก็มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสนับสนุนบริษัทที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจให้สามารถหาเงินทุนเพื่อการด าเนินกิจการให้ประสบผลส าเร็จ 
   2) ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ หรือ mai ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 และได้เปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2542 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (โดยบริษัทที่จด
ทะเบียนจะต้องมีทุนช าระแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอุตสาหกรรมส่งออก 
อุตสาหกรรมที่รัฐบาลมุ่งให้การส่งเสริมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ หรืออุตสาหกรรมการผลิตที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี การ
เกิดขึ้นของตลาดหลักทรัพย์ mai ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาตลาดทุนของประเทศอีกระดับหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการช่วย
สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับธุรกิจที่ก าลังเติบโตและมีอนาคตซึ่งมีอยู่อีกเป็นจ านวนมาก ให้ขยายปริมาณธุรกิจออกไป
ได้ 

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

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

   (2) ผู้ลงทุน หมายถึง ผู้ที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอาจเป็นบุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน 

ส าหรับกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อและผู้ขายหลักทรัพย์ส่งค าสั่งซื้อ
และค าสั่งขายหลักทรัพย์ที่ต้องการให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์  
(Broker) ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว Broker ก็จะด าเนินการส่งค าสั่งของลูกค้าเข้าสู่ระบบการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเมื่อค าสั่งซื้อและขายสามารถจับคู่กันได้ในระบบซื้อขายแล้ว เจ้าหน้าที่การตลาด
จะท าการแจ้งยืนยันรายการนั้น ๆ ให้กับผู้ลงทุน เพื่อเตรียมช าระเงินหรือรับมอบหลักทรัพย์ ซึ่งการส่งมอบและช าระ
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ราคาจะกระท าโดยผ่านตัวกลาง ได้แก่ บริษัทส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด ส่วนการรับฝากและจัดท าทะเบียน
หลักทรัพย์จะกระท าโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

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

ในภาคการเงินก็เช่นกัน ผู้ลงทุนหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่ต้องเผชิญความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ การใช้
อนุพันธ์ทางการเงินจะช่วยให้ผู้ลงทุน และผู้ที่ประกอบธุรกิจในตลาดทุน สามารถบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ของตลาดอนุพันธ์อีกประการหนึ่ง คือ เป็นเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน 
อนุพันธ์ทางการเงินนั้นสามารถน ามาซื้อขายเพื่อท าก าไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา หรือท าก าไรจากทิศทางทั้งการ
ขึ้นและลงของตัวแปรทางการเงินต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยน ยิ่ง
ไปกว่านั้น อนุพันธ์ยังมีจุดเด่นที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบกลยุทธ์จัดการการลงทุนในแบบที่หลากหลายและ
คล่องตัว ช่วยให้การบริหารการลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ 
 นักลงทุนสามารถซื้อขายตราสารอนุพันธ์ได้ในตลาดอนุพันธ์ 2 แห่งคือ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย  (The Agricultural Futures Exchange of Thailand: AFET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Thailand Futures Exchange: TFEX) ดังนี้ 
  3.3.1  ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ าแห่งประเทศไทย  (AFET) เป็นองค์กรที่ ถูกจัดตั้ งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าปี พ.ศ. 2542 และเป็นตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเพียงตลาดเดียว มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลอิสระ โดยภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าท าหน้าที่ในการเป็น
ศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าภายใต้กฎระเบียบที่ชัดเจน และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย
ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า และเพื่อให้การจัดตั้งตลาดที่มีการซื้อขายล่วงหน้าบรรลุวัตถุประสงค์คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ให้น าเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจ านวน 600 ล้านบาทเพื่อใช้ใน
การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ได้เร่ิมเปิดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2547  
  3.3.2 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFEX หรือบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่ด าเนินการเป็นศูนย์กลางการซื้อ -ขาย 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

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

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

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

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

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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ราคาจะกระท าโดยผ่านตัวกลาง ได้แก่ บริษัทส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด ส่วนการรับฝากและจัดท าทะเบียน
หลักทรัพย์จะกระท าโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

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

ในภาคการเงินก็เช่นกัน ผู้ลงทุนหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่ต้องเผชิญความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ การใช้
อนุพันธ์ทางการเงินจะช่วยให้ผู้ลงทุน และผู้ที่ประกอบธุรกิจในตลาดทุน สามารถบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน   5-11 
 

 

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

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

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

ส านักหักบัญชีนอกจากจะดูแลการช าระราคาแล้ว ยังสร้างความน่าเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อขาย โดยเข้ามาเป็น
คู่สัญญาให้กับ Broker และเป็นผู้รับประกันการช าระราคาตามจ านวนและเวลาที่ก าหนดไว้ และเพื่อเป็นการลดความ
เสียหายที่อาจเกิดจากการเข้าไปรับความเสี่ยงจากคู่สัญญา ส านักหักบัญชีจะก าหนดให้ Broker ต้องวางเงิน
หลักประกัน (Margin) กับส านักหักบัญชีเพื่อลดความเสียหายจากการผิดสัญญา ในขณะที่  Broker ก็จะก าหนดให้
ลูกค้าต้องวางเงินประกันไว้กับ Broker อีกต่อหนึ่งด้วย  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่5.2  
ตราสารการลงทุน 
 
 
 โดยที่ ตราสารการลงทุน หรือตราสารทางการเงิน ก็คือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดการเงิน  มีอยู่หลาย
ชนิด ซึ่งหากเปรียบเทียบผลตอบแทนของตราสารต่าง ๆ ก็จะพบว่าอาจให้ผลตอบแทนแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความเสี่ยงของตราสารแต่ละชนิด ดังนั้นการที่นักลงทุนจะเลือกลงทุนในตราสารใดนั้น จึงควรต้องพิจารณาทั้งอัตรา
ผลตอบแทน และความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
 
1.  อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 

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

1.2 ความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk) สามารถแบ่งออกได้ดังนี ้
   1) ความเส่ียงทางเครดิต (Credit Risk หรือ Default Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้กู้ยืม (ผู้ออกตรา-สาร) 
จะไม่สามารถช าระดอกเบี้ย หรือเงินต้นได้ตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งโดยปกติตราสารที่ออกโดยรัฐบาล  (พันธบัตรรัฐบาล 
ตั๋วเงินคลัง) จะไม่มีความเสี่ยงชนิดนี้ ขณะที่ตราสารที่ออกโดยธุรกิจเอกชน (หุ้นกู้) จะมีความเสี่ยงชนิดนี้เกิดขึ้นโดยที่
ความเสี่ยงดังกล่าวอาจไม่เท่ากันในแต่ละตราสาร ซึ่งผู้ลงทุนอาจป้องกันได้โดยพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือ  
(Credit Rating) ที่ได้รับการประเมินจากสถาบันจัดล าดับความน่าเชื่อถือ 
    2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนไม่สามารถขายตราสารต่อ
ให้กับนักลงทุนรายอ่ืนได้ในระยะเวลาอันสั้น และในราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น พันธบัตรรัฐบาล 
เป็นตราสารที่สามารถขายได้ในจังหวะเวลาและในราคาท่ีต้องการ เนื่องจากมีตลาดรองรับอยู่ตลอดและมีปริมาณซื้อ
ขายต่อวันสูง ก็จะถือว่าพันธบัตรรัฐบาลมีความคล่องตัวในการซื้อขายสูงหรืออีกนัยหนึ่งก็คือมีความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องต่ า ซึ่งหากเปรียบเทียบกับหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตไม่สูงมากจะพบว่าไม่ค่อยมีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หากจะขายต้องลดราคาลงมากเพื่อจูงใจผู้ซื้อก็จะถือว่าหุ้นกู้ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงด้านสภาพคล่อง  

 3) ความเส่ียงด้านราคา  (Price Risk หรือ Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ราคาตราสารหรือ
หลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงโดยปกติราคาตรา
สารระยะยาวจะมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมากกว่าตราสารระยะสั้น ซึ่งหมายถึงว่า ตราสารระยะ
ยาวจะมีความเสี่ยงชนิดนี้มากกว่าตราสารระยะสั้น เช่น พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีจะมีความเสี่ยงมากกว่าตั๋วเงินคลัง
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

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

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

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

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

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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เร่ืองที ่5.2  
ตราสารการลงทุน 
 
 
 โดยที่ ตราสารการลงทุน หรือตราสารทางการเงิน ก็คือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดการเงิน  มีอยู่หลาย
ชนิด ซ่ึงหากเปรียบเทียบผลตอบแทนของตราสารต่าง ๆ ก็จะพบว่าอาจให้ผลตอบแทนแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความเสี่ยงของตราสารแต่ละชนิด ดังนั้นการที่นักลงทุนจะเลือกลงทุนในตราสารใดนั้น จึงควรต้องพิจารณาทั้งอัตรา
ผลตอบแทน และความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
 
1.  อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 

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

1.2 ความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk) สามารถแบ่งออกได้ดังนี ้
   1) ความเส่ียงทางเครดิต (Credit Risk หรือ Default Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้กู้ยืม (ผู้ออกตรา-สาร) 
จะไม่สามารถช าระดอกเบี้ย หรือเงินต้นได้ตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งโดยปกติตราสารที่ออกโดยรัฐบาล  (พันธบัตรรัฐบาล 
ตั๋วเงินคลัง) จะไม่มีความเสี่ยงชนิดนี้ ขณะที่ตราสารที่ออกโดยธุรกิจเอกชน (หุ้นกู้) จะมีความเสี่ยงชนิดนี้เกิดขึ้นโดยที่
ความเสี่ยงดังกล่าวอาจไม่เท่ากันในแต่ละตราสาร ซึ่งผู้ลงทุนอาจป้องกันได้โดยพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือ  
(Credit Rating) ที่ได้รับการประเมินจากสถาบันจัดล าดับความน่าเชื่อถือ 
    2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนไม่สามารถขายตราสารต่อ
ให้กับนักลงทุนรายอ่ืนได้ในระยะเวลาอันสั้น และในราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น พันธบัตรรัฐบาล 
เป็นตราสารที่สามารถขายได้ในจังหวะเวลาและในราคาท่ีต้องการ เนื่องจากมีตลาดรองรับอยู่ตลอดและมีปริมาณซื้อ
ขายต่อวันสูง ก็จะถือว่าพันธบัตรรัฐบาลมีความคล่องตัวในการซื้อขายสูงหรืออีกนัยหนึ่งก็คือมีความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องต่ า ซึ่งหากเปรียบเทียบกับหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตไม่สูงมากจะพบว่าไม่ค่อยมีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หากจะขายต้องลดราคาลงมากเพื่อจูงใจผู้ซื้อก็จะถือว่าหุ้นกู้ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงด้านสภาพคล่อง  

 3) ความเส่ียงด้านราคา  (Price Risk หรือ Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ราคาตราสารหรือ
หลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งโดยปกติราคาตรา
สารระยะยาวจะมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมากกว่าตราสารระยะสั้น ซึ่งหมายถึงว่า ตราสารระยะ
ยาวจะมีความเสี่ยงชนิดนี้มากกว่าตราสารระยะสั้น เช่น พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีจะมีความเสี่ยงมากกว่าตั๋วเงินคลัง
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน   5-13 
 

 

อายุ 60 วัน นอกจากนี้ตราสารทุนก็มักจะมีความเสี่ยงด้านราคามากกว่าตราสารหนี้ ทั้งนี้เนื่องจากความผันผวนของ
ราคาตราสารทุนมีมากกว่าตราสารหนี้ นั่นเอง 
  4) ความเส่ียงจากเงินเฟ้อหรืออ านาจซ้ือ (Inflation Risk หรือ Purchasing Power Risk) หมายถึง ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารมีค่าลดลง อันเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ ทั้งนี้เพราะเมื่อ
เกิดเงินเฟ้อขึ้นอ านาจซื้อของเงินจะลดลง ตัวอย่างที่ชัดเจนคืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณ 2% ต่อ
ปี ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 3% ต่อปี ดังนั้น จึงถือได้ว่าผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนนี้ติดลบ นอกจากนี้ ผู้
ลงทุนในตราสารที่จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่ จะมีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อมากกว่าการลงทุนในตราสารที่ได้
ผลตอบแทนลอยตัว เพราะถึงแม้ว่า การก าหนดอัตราผลตอบแทนในตราสารต่าง ๆ จะได้ค านึงถึงความเสี่ยงจากเงิน
เฟ้อไว้แล้วก็ตาม แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต อาจมากกว่าอัตราเงินเฟ้อที่ผู้ออกตรา
สารคาดคะเนไว้ก็เป็นได้  
  5) ความเส่ียงจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด (Event Risk) ในบางโอกาสมีความเป็นไปได้ที่ธุรกิจผู้ออกตรา
สาร อาจพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายอย่างกะทันหัน ซึ่งเป็นผลให้ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนหรือช าระคืนเงินต้น
ให้กับผู้ลงทุนตามที่สัญญาไว้ได้ เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ การถูกครอบง ากิจการ การถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
จ านวนมาก เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไป จะพบว่าตราสารระยะยาวจะมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายนี้ได้มากกว่า
ตราสารระยะสั้น 
  6) ความเส่ียงอ่ืน ๆ หมายถึง ความเสี่ยงที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งอาจมีในการลงทุนในตรา
สารบางชนิด เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุน (Legal Risk) หรือความเสี่ยงจากสิทธิแฝงในตราสารหนี้  (Option-embedded Risk) 
เป็นต้น 

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

ตราสารทางการเงินส าคัญ ๆ ที่ซื้อขายกันในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Market) ของประเทศไทย 
แบ่งออกเป็นตราสารทางการเงินในตลาดเงิน ตราสารทางการเงินในตลาดทุน และตราสารทางการเงินในตลาดอนุพันธ์ 
ดังนี้ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 2.1 ตราสารทางการเงินในตลาดเงิน  
  1) ตั๋วเงินคลัง  
  2) ตราสารพาณิชย ์ 
  3) ใบรับฝากเงินหรือบัตรเงินฝาก  
 2.2 ตราสารทางการเงินในตลาดทุน  
  1) ตราสารหนี ้
   (1) พันธบตัรรัฐบาล  
   (2) พันธบตัรองค์กรภาครัฐ 
   (3) หุ้นกู้เอกชน 
  2) ตราสารทนุ  
   (1) หุ้นสามัญ  
   (2) หุ้นบุริมสิทธ ิ 
   (3) ใบส าคัญแสดงสทิธิ ์ 
  3) หน่วยลงทนุ  
   (1) หน่วยลงทนุของกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ  
 2.3 ตราสารทางการเงินในตลาดอนพุนัธ์ 
  1) สัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
  2) ออปชัน 
  3) สัญญาสวอป 
 
 2.1 ตราสารทางการเงินในตลาดเงิน โดยทั่วไปจะเป็นหลักทรัพย์ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง  (Liquidity) 
ความเสี่ยงต่ า ให้ผลตอบแทนต่ า อย่างไรก็ตาม ตราสารแต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงและผลตอบแทนแตกต่างกันไปบา้ง 
ดังนั้นนักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนจึงควรต้องเข้าใจและรู้จักลักษณะของตราสารประเภทนี้ ที่ส าคัญ ๆ มีดังนี้ 
  1) ตั๋วเงินคลงั (Treasury Bill) เป็นหลักทรัพย์ระยะสั้น ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ที่รัฐบาลเป็นผู้ออก โดยใช้วิธี
ประมูลแบบหักราคาส่วนลด (Discount Price) ดังนั้นผู้ลงทุนที่ซื้อตั๋วเงินคลังจึงได้รับผลตอบแทนเป็นเงินส่วนลดตาม
อัตราที่ระบุไว้ในตั๋วเงินคลัง 
  2) ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper) เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ออกโดย
บริษัทหรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงทางการค้า และฐานะทางการเงินเป็นท่ีน่าเชื่อถือ เพื่อกู้ยืมเงินจากผู้ลงทุน ไม่
เกิน 1 ปี ซึ่งบริษัทที่ออกจะเสียต้นทุนที่ต่ ากว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
  3) บัตรเงินฝาก (Certificate of Deposits) เป็นตราสารซึ่งเปลี่ยนมือได้ที่ธนาคารพาณิชย์ออกให้แก่ผู้ฝาก
เงินเป็นหลักฐานการรับฝากเงินนั้น ๆ และเพื่อแสดงสิทธิ์ของผู้ทรงตราสารที่จะได้รับเงินฝากคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ โดยจะมีการก าหนดดอกเบี้ยไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยลงวันที่ 25 มิถุนายน 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

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

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

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

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

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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 2.1 ตราสารทางการเงินในตลาดเงิน  
  1) ตั๋วเงินคลัง  
  2) ตราสารพาณิชย ์ 
  3) ใบรับฝากเงินหรือบัตรเงินฝาก  
 2.2 ตราสารทางการเงินในตลาดทุน  
  1) ตราสารหนี ้
   (1) พันธบตัรรัฐบาล  
   (2) พันธบตัรองค์กรภาครัฐ 
   (3) หุ้นกู้เอกชน 
  2) ตราสารทนุ  
   (1) หุ้นสามัญ  
   (2) หุ้นบุริมสิทธ ิ 
   (3) ใบส าคัญแสดงสทิธิ ์ 
  3) หน่วยลงทนุ  
   (1) หน่วยลงทนุของกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ  
 2.3 ตราสารทางการเงินในตลาดอนพุนัธ์ 
  1) สัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
  2) ออปชัน 
  3) สัญญาสวอป 
 
 2.1 ตราสารทางการเงินในตลาดเงิน โดยทั่วไปจะเป็นหลักทรัพย์ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง  (Liquidity) 
ความเสี่ยงต่ า ให้ผลตอบแทนต่ า อย่างไรก็ตาม ตราสารแต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงและผลตอบแทนแตกต่างกันไปบา้ง 
ดังนั้นนักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนจึงควรต้องเข้าใจและรู้จักลักษณะของตราสารประเภทนี้ ที่ส าคัญ ๆ มีดังนี้ 
  1) ตั๋วเงินคลงั (Treasury Bill) เป็นหลักทรัพย์ระยะสั้น ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ที่รัฐบาลเป็นผู้ออก โดยใช้วิธี
ประมูลแบบหักราคาส่วนลด (Discount Price) ดังนั้นผู้ลงทุนที่ซื้อตั๋วเงินคลังจึงได้รับผลตอบแทนเป็นเงินส่วนลดตาม
อัตราที่ระบุไว้ในตั๋วเงินคลัง 
  2) ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper) เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ออกโดย
บริษัทหรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงทางการค้า และฐานะทางการเงินเป็นที่น่าเชื่อถือ เพื่อกู้ยืมเงินจากผู้ลงทุน ไม่
เกิน 1 ปี ซึ่งบริษัทที่ออกจะเสียต้นทุนที่ต่ ากว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
  3) บัตรเงินฝาก (Certificate of Deposits) เป็นตราสารซึ่งเปลี่ยนมือได้ที่ธนาคารพาณิชย์ออกให้แก่ผู้ฝาก
เงินเป็นหลักฐานการรับฝากเงินนั้น ๆ และเพื่อแสดงสิทธิ์ของผู้ทรงตราสารที่จะได้รับเงินฝากคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ โดยจะมีการก าหนดดอกเบี้ยไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยลงวันที่ 25 มิถุนายน 
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2535 ก าหนดจ านวนเงินในบัตรเงินฝากแต่ละฉบับ ไม่ต ่ากว่าห้าแสนบาท และธนาคารพาณิชย์จะออกบัตรเงินฝาก 
เพื่อรับฝากเงินต ่ากว่า 3 เดือนหรือเกินกว่า 3 ปีไม่ได้ 
  2.2 ตราสารทางการเงินในตลาดทุน แบ่งออกได้เป็น ตราสารหนี้ และตราสารทนุ ดังต่อไปนี้ 
  1) ตราสารหนี้ คือ ตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็นหนี้ระหว่างกัน โดยลักษณะของการเป็นตรา
สารเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนมือได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งตราสารหนี้ก็คือ การกู้ยืมเงินชนิดหนึ่งที่มีความเป็นมาตรฐาน ผู้ออก
ตราสารเป็นผู้กู้หรือลูกหนี้ ในขณะที่ผู้ให้กู้เป็นผู้ซื้อหรือเจ้าหนี้ โดยทั้งสองฝ่ายมีข้อผูกพันทางกฎหมายที่จะได้รับช าระ
เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด เช่น ดอกเบี้ย เงินต้น ตามเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ตราสารหนี้มีคุณสมบัติที่สามารถแบ่งเป็น
หน่วยย่อย ๆ ที่เท่า ๆ กันโดยได้ผลประโยชน์หรืออัตราผลตอบแทนเท่ากันทุกหน่วย และมีคุณสมบัติที่สามารถซื้อขาย
เปลี่ยนมือกันได้จนกว่าจะหมดอายุของตราสารนั้น ส าหรับการเรียกชื่อตราสารหนี้ มีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่าง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยทั่วไปในต่างประเทศใช้ค าว่า Bond ส าหรับตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
(Secured Bond) และใช้ค าว่า Debenture ส าหรับตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน  (Unsecured Bond) 
ส าหรับในประเทศไทยนิยมเรียกตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลหรือองค์กรของรัฐว่า พันธบัตร (Bond) ส่วนตราสารหนี้ที่
ออกโดยภาคเอกชนจะเรียกว่า หุ้นกู้ (Debenture)  
  ผู้ออกตราสารหนี้สามารถออกตราสารหนี้ระยะยาวได้ในหลายรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการเงินทุนและความสามารถในการช าระหนี้ในอนาคตของตน ในขณะเดียวกันรูปแบบของตราสารนั้นก็ตอบสนอง
ต่อความต้องการที่แตกต่างกันของนักลงทุนแต่ละประเภท ตราสารหนี้สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ โดยอาจแบ่งตาม
ประเภทของผู้ออกตราสาร แบ่งตามสิทธิการเรียกร้อง แบ่งตามสินทรัพย์ที่น ามาค้ าประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  แบ่งตามประเภทของผู้ออกตราสารหนี ้
   (1) พันธบัตรรัฐบาล  (Government Bond) เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลังตาม
ระเบียบและวิธีการที่กฎหมายก าหนด โดยเป็นการระดมเงินทุนจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้จ่ายในกิจการ
ของรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นการอุดหนุนภาระขาดดุลงบประมาณ ตราสารหนี้ชนิดนี้ผู้ลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้รัฐบาล
โดยตรง รัฐบาลจะจ่ายผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยแก่นักลงทุนตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด และจะจ่ายเงินต้นคืน
ตามราคาที่ตราไว้เมื่อครบก าหนดไถ่ถอน ตราสารชนิดนี้ถือว่าไม่มีความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดช าระดอกเบี้ ยและเงินต้น 
(Default Free) เนื่องจากมีรัฐบาลเป็นลูกหนี้ แต่ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของราคาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาดยังคงมีอยู่ 
   (2) พนัธบตัรองค์กรภาครัฐ เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรภาครัฐซึ่งมีชื่อเรียกตามองค์กรที่
ออกตราสาร เช่น พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พันธบัตรดังกล่าวเป็นการกู้เงิน
โดยตรงขององค์กรภาครัฐนั้น ๆ ซึ่งจะมีหน้าที่และภาระในการช าระหนี้ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ก าหนดไว้ 
ความสามารถในการช าระหนี้และฐานะทางการเงินขององค์กรจึงเป็นเรื่องที่ผู้ลงทุนต้องพิจารณา อย่างไรก็ตาม 
พันธบัตรเหล่านี้มักได้รับการค้ าประกันจากรัฐบาลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและระดมทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง 
   (3) หุ้นกู้ภาคเอกชน (Corporate Bond หรือ Debenture) เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคธุรกิจ
เอกชนเพื่อระดมทุนจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ในการด าเนินกิจการของตน ตราสารหนี้เหล่านี้มักจะมีการ
ออกแบบในรูปลักษณะต่าง ๆ กัน และจะมีความเสี่ยงของการที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดในการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นอยู่ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ซึ่งจะแสดงให้เห็นเป็นอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของหุ้นกู้นั้น ๆ ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ นักลงทุน
จะต้องค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระดอกเบี้ยและเงินต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความมั่นคงและฐานะทางการ
เงินของบริษัทผู้ออก ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นกู้จะมีความเสี่ยงสูงเสมอไป เนื่องจากบริษัทเอกชนบางรายนั้นอาจมี
สถานะทางการเงินดีมาก แต่โดยทั่วไป อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้เอกชนมักจะสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลที่มีลักษณะและอายุเท่ากัน ซึ่งส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นนี้เรียกว่า Credit Spread หรือ Risk Premium ซึ่งก็คือ
ค่าชดเชยค่าความเสี่ยงทางเครดิตนั่นเอง 
  แบ่งตามสิทธิในการเรียกร้อง 
   (1) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ (Senior Bond) หมายถึง หุ้นกู้ประเภทที่ผู้ถือมีสิทธิทัดเทียมกับเจ้าหนี้สามัญ
รายอ่ืน ๆ ในการเรียกร้องสินทรัพย์ทดแทน ซึ่งสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นสามัญ
ตามล าดับ การแบ่งประเภทตามสิทธิการเรียกร้องของหุ้นกู้ จะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่มีการเฉลี่ยทรัพย์หรือการช าระ
บัญชีบริษัท เนื่องจากบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการช าระบัญชีเพื่อเลิก
กิจการ แต่ถ้าไม่มีกรณีดังกล่าว การช าระดอกเบี้ยและเงินต้นในระหว่างงวดหรือเมื่อครบก าหนดไถ่ถอนจะเป็นไป
ตามปกติที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

  (2) หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ (Subordinate Bond) หมายถึง หุ้นกู้ประเภทที่ผู้ถือมีสิทธิในอันดับที่ด้อยกว่า
เจ้าหนี้สามัญรายอ่ืน ๆ ในการเรียกร้องสินทรัพย์จากผู้ออกแต่จะสูงกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญซึ่ งจะมีสิทธิ
เป็นอันดับสุดท้าย  
  แบ่งตามการใช้สินทรัพย์ค า้ประกนั 
   (1) หุ้นกูมี้หลกัประกนั (Secured Bond) หมายถึง การที่ผู้ออกหุ้นกู้น าสินทรัพย์ตามที่ก าหนดมา
ค้ าประกันการออกหุ้นกู้นั้นและผู้ถือหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเต็มที่เหนือสินทรัพย์นั้น หรือเป็นการค้ าประกันจากสถาบันอ่ืนก็
ได้ โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ได้ก าหนดให้การออกหุ้นกู้ชนิดนี้ต้องมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  (Bondholder’s 
Representative) ซึ่งในต่างประเทศอาจเรียกว่าผู้ดูแลสินทรัพย์ (Trustee) เพื่อท าหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการรับ
จ านอง รับจ าน า หรือรับหลักประกันอย่างอื่น และเพื่อการใช้สิทธิบังคับหลักประกัน รวมทั้งการตรวจสอบสถานะของ
สินทรัพย์ที่น ามาค้ าประกัน  
   (2) หุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนั (Unsecured Bond) หมายถึง หุ้นกู้นั้นไม่มีสินทรัพย์ใด ๆ ค้ าประกัน 
โดยผู้ถือหุ้นกู้ชนิดนี้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ทั่วไปของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถช าระหนี้หรืออยู่ใน
สถานะล้มละลาย ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับการช าระหนี้โดยการเฉลี่ยสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอ่ืน ๆ ตามสิทธิและสัดส่วน 
  แบ่งตามชนิดของสิทธิแฝง  
  ถ้าแบ่งตราสารหนี้ตามสิทธิแฝง (Embedded Option) ที่ติดมากับหุ้นกู้ จะแบง่ได้ดงันี ้ 
   (1) หุ้นกู้ท่ีจ่ายดอกเบ้ียคงท่ีและปราศจากสิทธิแฝงอ่ืน (Straight/Fixed Rate and Option Free 
Bond) เป็นหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามที่ก าหนดและตามระยะเวลาของอายุตราสารหนี้ โดยพันธบัตรภาครัฐ
และหุ้นกู้ของเอกชนในตลาดส่วนใหญ่มีลักษณะการจ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่ 
   (2) หุ้นกู้จ่ายดอกเบ้ียแบบลอยตัว (Floating Rate Bond) หมายถึง เป็นหุ้นกู้ที่ก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยที่จ่ายในลักษณะลอยตัวที่ผันแปรไปตามอัตราอ้างอิงหรือดัชนีที่ก าหนดไว้ 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

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

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

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

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

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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ซึ่งจะแสดงให้เห็นเป็นอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของหุ้นกู้นั้น ๆ ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ นักลงทุน
จะต้องค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระดอกเบี้ยและเงินต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความมั่นคงและฐานะทางการ
เงินของบริษัทผู้ออก ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นกู้จะมีความเสี่ยงสูงเสมอไป เนื่องจากบริษัทเอกชนบางรายนั้นอาจมี
สถานะทางการเงินดีมาก แต่โดยทั่วไป อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้เอกชนมักจะสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลที่มีลักษณะและอายุเท่ากัน ซึ่งส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นนี้เรียกว่า Credit Spread หรือ Risk Premium ซึ่งก็คือ
ค่าชดเชยค่าความเสี่ยงทางเครดิตนั่นเอง 
  แบ่งตามสิทธิในการเรียกร้อง 
   (1) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ (Senior Bond) หมายถึง หุ้นกู้ประเภทที่ผู้ถือมีสิทธิทัดเทียมกับเจ้าหนี้สามัญ
รายอ่ืน ๆ ในการเรียกร้องสินทรัพย์ทดแทน ซึ่งสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นสามัญ
ตามล าดับ การแบ่งประเภทตามสิทธิการเรียกร้องของหุ้นกู้ จะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่มีการเฉลี่ยทรัพย์หรือการช าระ
บัญชีบริษัท เนื่องจากบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการช าระบัญชีเพื่อเลิก
กิจการ แต่ถ้าไม่มีกรณีดังกล่าว การช าระดอกเบี้ยและเงินต้นในระหว่างงวดหรือเมื่อครบก าหนดไถ่ถอนจะเป็นไป
ตามปกติที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

  (2) หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ (Subordinate Bond) หมายถึง หุ้นกู้ประเภทที่ผู้ถือมีสิทธิในอันดับที่ด้อยกว่า
เจ้าหนี้สามัญรายอ่ืน ๆ ในการเรียกร้องสินทรัพย์จากผู้ออกแต่จะสูงกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญซึ่ งจะมีสิทธิ
เป็นอันดับสุดท้าย  
  แบ่งตามการใช้สินทรัพย์ค า้ประกนั 
   (1) หุ้นกูมี้หลกัประกนั (Secured Bond) หมายถึง การที่ผู้ออกหุ้นกู้น าสินทรัพย์ตามที่ก าหนดมา
ค้ าประกันการออกหุ้นกู้นั้นและผู้ถือหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเต็มที่เหนือสินทรัพย์นั้น หรือเป็นการค้ าประกันจากสถาบันอ่ืนก็
ได้ โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ได้ก าหนดให้การออกหุ้นกู้ชนิดนี้ต้องมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  (Bondholder’s 
Representative) ซึ่งในต่างประเทศอาจเรียกว่าผู้ดูแลสินทรัพย์ (Trustee) เพื่อท าหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการรับ
จ านอง รับจ าน า หรือรับหลักประกันอย่างอื่น และเพื่อการใช้สิทธิบังคับหลักประกัน รวมทั้งการตรวจสอบสถานะของ
สินทรัพย์ที่น ามาค้ าประกัน  
   (2) หุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนั (Unsecured Bond) หมายถึง หุ้นกู้นั้นไม่มีสินทรัพย์ใด ๆ ค้ าประกัน 
โดยผู้ถือหุ้นกู้ชนิดนี้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ทั่วไปของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถช าระหนี้หรืออยู่ใน
สถานะล้มละลาย ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับการช าระหนี้โดยการเฉลี่ยสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอ่ืน ๆ ตามสิทธิและสัดส่วน 
  แบ่งตามชนิดของสิทธิแฝง  
  ถ้าแบ่งตราสารหนี้ตามสิทธิแฝง (Embedded Option) ที่ติดมากับหุ้นกู้ จะแบง่ได้ดงันี ้ 
   (1) หุ้นกู้ท่ีจ่ายดอกเบ้ียคงท่ีและปราศจากสิทธิแฝงอ่ืน (Straight/Fixed Rate and Option Free 
Bond) เป็นหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามที่ก าหนดและตามระยะเวลาของอายุตราสารหนี้ โดยพันธบัตรภาครัฐ
และหุ้นกู้ของเอกชนในตลาดส่วนใหญ่มีลักษณะการจ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่ 
   (2) หุ้นกู้จ่ายดอกเบ้ียแบบลอยตัว (Floating Rate Bond) หมายถึง เป็นหุ้นกู้ที่ก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยที่จ่ายในลักษณะลอยตัวที่ผันแปรไปตามอัตราอ้างอิงหรือดัชนีที่ก าหนดไว้ 
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   (3) หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (Convertible Bond) หมายถึง หุ้นกู้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการแปลงสภาพจาก
การถือหุ้นกู้ไปเป็นการถือหุ้นสามัญตามอัตรา ราคา และเวลาที่ก าหนด  ซึ่งก็คือเกิดการเปลี่ยนสภาพจากการเป็น
เจ้าหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารไปเป็นเจ้าของ นั่นเอง 
   (4) หุ้นกูป้ระเภททยอยจ่ายคืนเงินตน้ (Amortizing Bond) หมายถึง หุ้นกู้ประเภทที่ผู้ออกหุ้นกู้
ทยอยจ่ายคืนเงินต้นคืนแก่ผู้ถือในแต่ละงวด แทนที่จะเป็นการจ่ายคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดอายุดังเช่น     
ตราสารหนี้ปกติ 
   (5) หุ้นกูท่ี้ผูอ้อกมีสิทธิเรียกคืนก่อนก าหนด (Callable Bond) หมายถึงหุ้นกู้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ออกใน
การเรียกคืนหรือไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นก่อนก าหนด ซึ่งก าหนดการไถ่ถอนจะต้องถูกระบุไว้ตั้งแต่ต้น โดยปกติผู้ออกจะเรียกคืน
หุ้นกู้ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงจนท าให้ต้นทุนของหุ้นกู้ที่มีอยู่นั้นสูงมากเกินควร หรืออาจเกิดจากการที่
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้สูงขึ้ น ท าให้สามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าเดิมได้ 
   (6) หุน้กูท่ี้ผูถื้อมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (Puttable Bond) หมายถึง หุ้นกู้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด โดยรายละเอียดของเงื่อนไขและวิธีการจะก าหนดล่วงหน้าตั้งแต่วันออกตราสารนั้น ซึ่ง   
ผู้ออกสามารถเลือกที่จะไถ่ถอนหรือไม่ก็ได้ เช่น หากผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกลดลง ผู้ถืออาจ
เลือกที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ชนิดนี้ 
   (7) หุ้นกูท่ี้เกิดจากการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย  ์(Securitization) หมายถึงหุ้นกู้ที่เกิดจาก
กระบวนการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ โดยผู้ถือจะได้รับกระแสเงินสดจากตัวสินทรัพย์ที่น ามาแปลงนั้น โดย
ปกติหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีอันดับความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากมีตัวหลักทรัพย์ที่น ามาแปลงนั้นค้ าประกัน หรือมี
กระบวนการเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถืออ่ืน ๆ (Credit Enhancement) ตราสารหนี้ชนิดนี้มีความส าคัญเชิงเศรษฐกิจ
เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้สินทรัพย์ซึ่งมีการเปลี่ยนมือได้ยากให้กลายเป็นหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อ
ขายเปลี่ยนมือได้ง่าย เป็นการเพิ่มสภาพคล่องและท าให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ที่มีสินทรัพย์เหล่านี้สามารถท าการแปลง
เป็นหลักทรัพย์เป็นการลดภาระในการด ารงเงินกองทุนและเพิ่มเงินสดเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการ ดังนั้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตลาดตราสารหนี้ชนิดนี้จึงเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าตราสารหนี้ชนิดอื่น ๆ  
  2) ตราสารทุน คือตราสารท่ีกิจการออกให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือ   ตรา
สารทุนจะมีฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ” รวมทั้งมีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ของกิจการ และมีโอกาส
จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล (Dividend) อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีข้อผูกพันว่ากิจการที่ออกตราสารทุนจะต้อง
จ่ายเงินปันผลเสมอไป ทั้งนี้ การตัดสินใจจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลก าไรและข้อตกลงของธุรกิจนั้น ๆ ตราสารทุนที่
ส าคัญ ๆ ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือวอแรนท์ (Warrant)  

 (1) หุน้สามญั ถือว่าเป็นส่วนของผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ลงทุนในหุ้นชนิดนี้จะมีสิทธิในการ
ควบคุมการด าเนินงานของกิจการ และถ้ากิจการประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับก็จะ
สูงตามไปด้วย แต่ในขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นสามัญก็ต้องรับความเสี่ยงในการด าเนินงานของกิจการอย่างเต็มที่เช่นกัน 
กล่าวคือ ถ้าบริษัทขาดทุน ผู้ถือหุ้นสามัญจะต้องรับส่วนของการขาดทุนนั้นด้วย 

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

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

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

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

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

 

ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน   5-7 
 

 

และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

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

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

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

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

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

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

  ข้อก าหนดที่อาจมีของหุ้นบุริมสทิธิ 
    (1) สิทธิในการออกเสียง โดยปกติแล้วผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่มีสิทธิในการออกเสียงเลือก
กรรมการบริหารบริษัทเว้นแต่ในบางครั้งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถออกเสียงเลือกกรรมการบริหารบริษัทได้บางส่วนซึ่ง
มักเป็นส่วนน้อยเช่น 3 คน ใน 10 คนของคณะกรรมการการบริหารได้ เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น เช่น ไม่มีการ
จ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี เป็นต้น 
    (2) ข้อก าหนดในการเรียกหุ้นคืน  สิทธิในการเรียกหุ้นคืนนั้นเป็นของกิจการผู้ออกหุ้น
บุริมสิทธิที่จะใช้เรียกหุ้นบุริมสิทธิคืนได้เช่นเดียวกับหุ้นกู้  โดยกิจการอาจต้องจ่ายเงินแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสูงกว่าที่
ก าหนดไว้ในราคาหน้าหุ้น เช่น ถ้าราคาที่ตราไว้ของหุ้นบุริมสิทธิเป็น 100 บาท เมื่อกิจการต้องการเรียกหุ้นคืนอาจต้อง
จ่าย 110 บาท เป็นต้น 
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    (3) การจัดสรรเงินกองทุน ในบางบริษัทอาจมีโครงการที่จะไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิคืน อาจเป็น
เพราะหมดความจ าเป็นที่จะใช้เงินดังกล่าว ซึ่งกิจการสามารถท าได้โดยการตั้งกองทุนเพื่อการไถ่ถอน (Sinking Fund) 
ขึ้นมา โดยเงินกองทุนดังกล่าวบริษัทจะสะสมมาจากก าไรหลังหักภาษีของกิจการ 
    (4) การแปลงสภาพ  บางครั้งหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 
ตัวอย่างเช่น หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ณ เวลาที่ก าหนดให้เวลาหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งสิทธิใน
การแปลงสภาพนี้จะต้องระบุไว้ตั้งแต่เริ่มออกหุ้นบุริมสิทธิ พร้อมกับเงื่อนไขอ่ืน ๆ ในการแปลงสภาพด้วย 
   3) ใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหลักทรัพย์ที่ใบส าคัญแสดงสิทธินั้น
อ้างอิงอยู่ (Underlying Asset) ตามราคาใช้สิทธิ ( Exercise Price) จ านวนที่ให้ใช้สิทธิ (นิยมใช้เป็นอัตราส่วน) และ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งหากบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงของตัวเองจะเรียกว่า 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ตัวอย่างเช่น ใบส าคัญแสดงสิทธิของ บริษัทดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น
สามัญเดิม รุ่นที่ 2 ซึ่งมีชื่อย่อของหลักทรัพย์ว่า DCON-W2 มีการก าหนดราคาใช้สิทธิไว้ที่ 0.481 บาท และอัตราใช้
สิทธิ เท่ากับ 1 : 1.04 และวันหมดอายุคือ 28 มกราคม 2560 อย่างไรก็ตามหากผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลที่
สาม ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนผูอ้อกหลักทรัพย์อ้างอิง จะเรียกว่า ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 
ซึ่งเรียกสั้น  ๆ ว่า DW โดย DW จะมีสัญลักษณ์ ในการซื้อขายเฉพาะ  (Ticker) เช่น IRPC13C1602A หมายถึง
หลักทรัพย์ IRPC ที่ออกโดยสมาชิกเลขที่ 13 ของตลาดฯ คือ KGI มีการก าหนดราคาใช้สิทธิไว้ที่ 3.850 บาท และ
อัตราใช้สิทธิ เท่ากับ 1 : 1.14999 และวันหมดอายุคือ 11 กุมภาพันธ์ 2559 
  2.2.3 หน่วยลงทุน (Unit Trust) คือหลักทรัพย์ที่ออกขายโดยบริษัทจัดการลงทุนเพื่อระดมเงินเข้า
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งมีสภาพเป็นนิติบุคคล ที่แยกต่างหากจากบริษัทจัดการลงทุน กองทุนรวมจะจัดสรรเงินที่ได้
ระดมมาลงทุนในตลาดการเงินตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีฐานะร่วมเป็นเจ้าของของ
กองทุนรวมนั้น ๆ และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากผลก าไรที่เกิดขึ้นจากการที่กองทุนรวมนั้น  ๆ ไปลงทุน (ซึ่งอาจ
ขาดทุนก็ได้)    
  กองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุน ส าหรับผู้ลงทุนรายย่อยที่ประสงค์จะน าเงินมาลงทุนในตลาด
การเงิน แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการ เช่น มีทุนทรัพย์จ านวนจ ากัด  หรือไม่มีประสบการณ์ ความรู้ในการ
ลงทุน หรือไม่มีเวลาจะศึกษาและติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน ดังนั้นกองทุนรวมจึงเป็นเครื่องมือใน
การลงทุนทางอ้อมที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ 
  ด้วยกองทุนรวมเป็นเสมือนหนึ่งเครื่องมือในการลงทุนของผู้ลงทุน ดังนั้น จึงต้องมีความหลากหลาย
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับแต่ละลักษณะของผู้ลงทุน โดยทั่วไปกองทุนรวมสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้  
   แบ่งตามประเภทของการขายคืนหน่วยลงทุน 
   1) กองทุนปิด (Closed-End Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนคงที่ ไม่เพิ่มขึ้นและไม่
ลดลง และเปิดให้มีการจองซื้อเพียงครั้งเดียวเมื่อจัดตั้งโครงการ มีก าหนดอายุโครงการแน่นอน และบริษัทจัดการไม่รับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อน ครบก าหนดอายุ
โครงการได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว อายุโครงการของกองทุนรวมในประเทศไทย จะมีก าหนด 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี และเพื่อ
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เพิ่มสภาพคล่อง ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจน าหน่วยลงทุนของกองทุนปิดไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
รอง (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือจัดให้มี ตัวแทนจัดการซื้อขาย (Market Maker)  
   2) กองทุนเปิด (Open-End Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่สามารถเพิ่มหรือลดหน่วยลงทุนได้ ไม่มี
ก าหนดอายุโครงการ และบริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เช่น ทุกวัน  
ทุกสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุกหกเดือน กองทุนเปิดจึงเป็นที่นิยมมากกว่ากองทุนปิด เพราะ
มีสภาพคล่องมากกว่า 
 

ตารางที ่5.2 เปรียบเทยีบกองทุนปิดและกองทุนเปิด 
 

  กองทุนปิด กองทุนเปิด 
1. จ านวนหน่วยลงทุน ก าหนดแน่นอน ไม่เพิ่ม ไม่ลด สามารถเพิ่มหรือลดลงได้ 
2. อายุโครงการ มีก าหนดแน่นอน ไม่มีก าหนด (evergreen)  
3. การซื้อหน่วยลงทุน เปิ ด ให้ จ อ งซื้ อ ค รั้ ง เดี ย ว เมื่ อ เริ่ ม

โครงการหากประสงค์ ซื้ อ เพิ่ ม ใน
ภายหลั ง ต้องเข้ าซื้ อ ในตลาดรอง 
(กรณีบริษัทจัดการน าหน่วยลงทุนเข้า
จดทะเบียนซื้อขาย) หรือแสดงความ
จ า น ง กั บ ตั ว แ ท น ข า ย  (market 
maker) ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง 

สามารถซื้อเพิ่มจ านวนหน่วยกับบริษัทจัดการ
โดยตรง หรือติดต่อผ่านตัวแทนสนับสนุนการขาย 
ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และ
นิติบุคคล เช่น ธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่ง
จะท าหน้าท่ีส่งค าสั่งซื้อมายังบริษัทจัดการ 

4.  ก า ร ข า ย คื น ห น่ ว ย
ลงทุน 

บริษัทจัดการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จนกว่าจะครบอายุโครงการ หากผู้
ลงทุนมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน ต้อง
ขายหน่วยลงทุนที่ถือไว้ในตลาดรองใน
ราคาตลาดให้แก่ผู้ประสงค์ซื้อ 

บ ริ ษั ท จั ด ก า ร รั บ ซื้ อ คื น ห น่ ว ย ล งทุ น ต า ม
ก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน (รายวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน) ในราคาเท่ากับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)  

5.  การจดทะเบียนซื้อขาย นิยมจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนใน
ตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ไม่นิยมจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง 
เพราะสามารถซื้อขายผ่านตัวแทนสนับสนุนการ
ขายได้อยู่แล้ว 

  

 แบ่งตามนโยบายการลงทุน 10 แบบมาตรฐานของส านักงาน ก.ล.ต. 
   1) กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ่งตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยทั่วไป
แล้ว กองทุนรวมตราสารแห่งทุนมีความผันผวนในระยะสั้นสูงกว่ากองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารประเภทอ่ืน 
จึงเหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง และควรลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

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

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

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

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

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

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

ตารางที ่5.2 เปรียบเทยีบกองทุนปิดและกองทุนเปิด 
 

  กองทุนปิด กองทุนเปิด 
1. จ านวนหน่วยลงทุน ก าหนดแน่นอน ไม่เพิ่ม ไม่ลด สามารถเพิ่มหรือลดลงได้ 
2. อายุโครงการ มีก าหนดแน่นอน ไม่มีก าหนด (evergreen)  
3. การซื้อหน่วยลงทุน เปิ ด ให้ จ อ งซื้ อ ค รั้ ง เดี ย ว เมื่ อ เริ่ ม

โครงการหากประสงค์ ซื้ อ เพิ่ ม ใน
ภายหลั ง ต้องเข้ าซื้ อ ในตลาดรอง 
(กรณีบริษัทจัดการน าหน่วยลงทุนเข้า
จดทะเบียนซื้อขาย) หรือแสดงความ
จ า น ง กั บ ตั ว แ ท น ข า ย  (market 
maker) ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง 

สามารถซื้อเพิ่มจ านวนหน่วยกับบริษัทจัดการ
โดยตรง หรือติดต่อผ่านตัวแทนสนับสนุนการขาย 
ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และ
นิติบุคคล เช่น ธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่ง
จะท าหน้าท่ีส่งค าสั่งซื้อมายังบริษัทจัดการ 

4.  ก า ร ข า ย คื น ห น่ ว ย
ลงทุน 

บริษัทจัดการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จนกว่าจะครบอายุโครงการ หากผู้
ลงทุนมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน ต้อง
ขายหน่วยลงทุนที่ถือไว้ในตลาดรองใน
ราคาตลาดให้แก่ผู้ประสงค์ซื้อ 

บ ริ ษั ท จั ด ก า ร รั บ ซื้ อ คื น ห น่ ว ย ล งทุ น ต า ม
ก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน (รายวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน) ในราคาเท่ากับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)  

5.  การจดทะเบียนซื้อขาย นิยมจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนใน
ตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ไม่นิยมจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง 
เพราะสามารถซื้อขายผ่านตัวแทนสนับสนุนการ
ขายได้อยู่แล้ว 

  

 แบ่งตามนโยบายการลงทุน 10 แบบมาตรฐานของส านักงาน ก.ล.ต. 
   1) กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ่งตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยทั่วไป
แล้ว กองทุนรวมตราสารแห่งทุนมีความผันผวนในระยะสั้นสูงกว่ากองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารประเภทอ่ืน 
จึงเหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง และควรลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว 

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

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

 3 พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (Portfolio Duration) หมายถึง อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักของกระแสเงินที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ซ่ึงถ้าพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน มากกว่าหนึ่งปี ก็มีความหมายโดยทั่วไปว่า ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนและมีไว้ มีอายุเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งปี 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

5-22   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 

   7) กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ข้อดีของกองทุนรวมหน่วยลงทุนก็คือการกระจายการลงทุนไปใน
หลายกองทุนรวม ภายใต้การจัดการของหลายผู้จัดการกองทุนและหลายบริษัทจัดการ จึงเป็นการกระจายความเสี่ยงที่
กว้างขวาง ส่วนข้อเสียของกองทุนรวมหน่วยลงทุน อยู่ที่มีค่าธรรมเนียมในการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซ้ าซ้อน 
   8) กองทุนรวมใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant Fund)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน 
และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม การลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น มีความเสี่ยงสูง กองทุนประเภทนี้จึงมีความเสี่ยงสูงมาก 
   9) กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ (Sector Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
ตราสารทุนของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ มีการลงทุนกระจุกตัว จึงมี
ความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนโดยทั่วไป 
   10) กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)  หมายถึง กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและมีก าหนดช าระเงินต้นเมื่อทวงถามหรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวม
ตลาดเงิน มีนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกับกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะสั้น มีความเสี่ยงต่ าสุด เหมาะส าหรับ
การลงทุน ระยะสั้นของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง 
  แบ่งตามกองทุนรวมประเภทพเิศษ 
    1) กองทุนรวมมีประกนั (Guarantee Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดให้มีสถาบัน
การเงินเป็นผู้ประกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนว่า จะจ่ายเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน ตามจ านวนเงินที่ประกัน
ไว้ (อาจจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อถือหน่วยลงทุนครบอายุตามระยะเวลาประกันที่
ก าหนด วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีกองทุนรวมมีประกัน ก็เพื่อที่จะท าให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจว่า เงินลงทุนของตนจะ
ไม่สูญ นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมมีประกัน การลงทุนอาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งในมาตรฐาน 10 แบบตามที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ลงทุนต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการลงทุน  
   2) กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  (Retirement Mutual Fund: RMF) หมายถึง กองทุนรวมที่มี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ส าหรับการเกษียณอายุที่มี
คุณภาพ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวม
ทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกินปีละ 500,000 บาท ทั้งนี้ ให้นับ
รวมเงินลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และเบี้ยประกันของการประกันชีวิต
แบบบ านาญ แล้วแต่กรณี ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีเงินได้ในปีที่มีการลงทุน แต่มีเงื่อนไขการ
ลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ควรทราบ ดังนี้ 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

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

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

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

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

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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   7) กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ข้อดีของกองทุนรวมหน่วยลงทุนก็คือการกระจายการลงทุนไปใน
หลายกองทุนรวม ภายใต้การจัดการของหลายผู้จัดการกองทุนและหลายบริษัทจัดการ จึงเป็นการกระจายความเสี่ยงที่
กว้างขวาง ส่วนข้อเสียของกองทุนรวมหน่วยลงทุน อยู่ที่มีค่าธรรมเนียมในการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซ้ าซ้อน 
   8) กองทุนรวมใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant Fund)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน 
และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม การลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น มีความเสี่ยงสูง กองทุนประเภทนี้จึงมีความเสี่ยงสูงมาก 
   9) กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ (Sector Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
ตราสารทุนของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ มีการลงทุนกระจุกตัว จึงมี
ความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนโดยทั่วไป 
   10) กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและมีก าหนดช าระเงินต้นเมื่อทวงถามหรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวม
ตลาดเงิน มีนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกับกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะสั้น มีความเสี่ยงต่ าสุด เหมาะส าหรับ
การลงทุน ระยะสั้นของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง 
  แบ่งตามกองทุนรวมประเภทพเิศษ 
    1) กองทุนรวมมีประกนั (Guarantee Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดให้มีสถาบัน
การเงินเป็นผู้ประกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนว่า จะจ่ายเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน ตามจ านวนเงินที่ประกัน
ไว้ (อาจจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อถือหน่วยลงทุนครบอายุตามระยะเวลาประกันที่
ก าหนด วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีกองทุนรวมมีประกัน ก็เพื่อที่จะท าให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจว่า เงินลงทุนของตนจะ
ไม่สูญ นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมมีประกัน การลงทุนอาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งในมาตรฐาน 10 แบบตามที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ลงทุนต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการลงทุน  
   2) กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  (Retirement Mutual Fund: RMF) หมายถึง กองทุนรวมที่มี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ส าหรับการเกษียณอายุที่มี
คุณภาพ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวม
ทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกินปีละ 500,000 บาท ทั้งนี้ ให้นับ
รวมเงินลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และเบี้ยประกันของการประกันชีวิต
แบบบ านาญ แล้วแต่กรณี ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีเงินได้ในปีที่มีการลงทุน แต่มีเงื่อนไขการ
ลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ควรทราบ ดังนี้ 
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน   5-23 
 

 

    (1) เงินลงทุน มาจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร 
    (2) ผู้ลงทุนที่มีเงินได้ต้องลงทุนแบบผูกพัน คือ ลงทุนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง แต่เมื่อมี
ความจ าเป็นอาจระงับการลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งปีติดต่อกัน แต่หากผู้ลงทุนไม่มีเงินได้ในปีใดหรือหลายปีติดต่อกัน ผู้
ลงทุนสามารถว่างเว้นการลงทุนได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขการลงทุนและเมื่อมีเงินได้ก็ให้ลงทุนต่อไป โดยนับ
อายุการลงทุนตั้งแต่ปีแรกที่ลงทุน 
    (3) เงินลงทุนขั้นต่ า ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละสามของรายได้ หรือไม่น้อยกว่าห้าพันบาทต่อปี
อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีจ านวนเงินต่ ากว่า ในการค านวณรวมเงินลงทุนขั้นต่ า ให้รวมเงินลงทุนในทุก ๆ กองทุนที่ลงทุนใน
ปีนั้น ๆ  
    (4) เงินลงทุนขั้นสูง ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้ แต่ต้องไม่เกินห้าแสนบาทต่อปี ใน
การค านวณรวมเงินลงทุนขั้นสูง ให้รวมเงินลงทุนในทุก ๆ กองทุนที่ลงทุนในปีนั้น ๆ  
    (5) ห้ามน าหน่วยลงทุนของกองทุนไป จ าหน่ายจ่ายโอน หรือน าไปเป็นประกัน 
    (6) หากขายคืนหน่วยลงทุนก่อนก าหนด ที่ผู้ลงทุนจะมีอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์และถือ
หน่วยลงทุนมาน้อยกว่าห้าปี ผู้ลงทุนต้องน าเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับในช่วงห้าปีปฏิทินล่าสุดไปคืน
กรมสรรพากร และน าเงินก าไรส่วนเกินทุนที่เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ไปค านวณรวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี
เงินได้ในปีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น 
   นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี อาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งในมาตรฐาน 10 แบบ
ของส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนในระดับที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนต้อง
พิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ลงทุน การยอมรับความเสี่ยง และการคาดหวังผลตอบแทน
ของผู้ลงทุน 
   3) กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) หมายถึง กองทุนรวมที่เน้นลงทุนใน
หุ้น โดยทางการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งจะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถีย รภาพมากขึ้น 
ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการ
ลงทุน โดยมีเงื่อนไขการลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้ 
     (1) เงินลงทุน มาจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร 
     (2) เมื่อผู้ลงทุนซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ว ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน 
     (3) สามารถลงทุนได้สูงสุด 15% ของเงินได้ในแต่ละปี แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 
     (4) หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนด 5 ปีปฏิทิน ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน 
จะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นไป นอกจากนั้นต้องจ่ายภาษีของก าไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) และยังต้องน าก าไร
ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนไปรวมเป็นเงินได้ เพื่อเสียภาษีตอนปลายปีอีกด้วย 
   นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว คือ ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยอาจเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET 50 หุ้น
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม หรือลงทุนในหุ้นตามที่บริษัทจัดการเห็นควรก็ได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดนโยบายการลงทุนของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละกอง 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

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

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

ผูล้งทุนไทยจะสามารถ

 2 ฝ่ายทีต่กลง

สัญญาระหว่างคู ่สัญญา

แก ่ผู ้ถือออปชั่นในการซื้อสินค ้าอ ้างอิง กับ

2) พตุออปชัน่ (Put Options) ซ่ึงเป็นออปชัน่
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

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

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

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

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

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

 2.3.2 ออปชัน (Options) หมายถึง สัญญาที่ผู้ออกออปชัน (Option Writer) ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อออปชัน 
(Option Holder) ที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิง ในราคา ปริมาณ และเวลาที่ก าหนด ซึ่งได้ก าหนดไว้ในออปชันแล้ว 
โดยผู้ซื้อออปชันจะต้องจ่ายราคาซื้อออปชัน (Option Premium) เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิที่ระบุในออปชันนั้น ออปชันยัง
แบ่งได้เป็น 1) คอลออปชัน (Call Options) ซึ่งเป็นออปชันที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือออปชันในการซื้อสินค้าอ้างอิง กับ 2) พุต 
ออปชัน (Put Options) ซึ่งเป็นออปชันที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือออปชันในการขายสินค้าอ้างอิง ตัวอย่างของออปชันที่มีการซื้อ
ขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ก็คือ SET50 Index Options  
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน   5-25 
 

 

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

 
ภาพที ่5.1 ความเส่ียงและผลตอบแทนทีค่าดหวงัของการเลอืกลงทุนต่าง ๆ  

ที่มา: มือใหม่ลงทุนอย่างมั่นใจ. สืบค้นจาก http://www.set.or.th/education/th/begin/begin.html,2558  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 2.3.3 สัญญาสวอป (Swaps) หมายถึง สัญญาที่ก าหนดให้คู่สัญญาแลกเปลี่ยนสนิค้าอ้างอิงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของแต่ละฝ่าย โดยอาจมีสถาบันการเงินเป็นตัวกลางในการ
แลกเปลี่ยนหรือเป็นคู่สัญญาอีกด้านหนึ่งแทนก็ได้ ตัวอย่างของสัญญาสวอป เช่น สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ 
สัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น  
 อนึ่ง เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจในตราสารทางการเงินที่เป็นทางเลือกในการลงทุนดียิ่งขึ้น จึงขอน าภาพการ
จัดล าดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาแสดง ดังนี้ 
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ที่มา: มือใหม่ลงทุนอย่างมั่นใจ. สืบค้นจาก http://www.set.or.th/education/th/begin/begin.html,2558  
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เร่ืองที ่5.3  
องค์กรก ากบัสถาบนัการเงนิและสมาคมทีเ่กีย่วข้อง 
 
  
 โดยท่ีการด าเนินงานของสถาบันการเงินเกี่ยวข้องกับประชาชนจ านวนมาก ดังนั้นหากมีปัญหาเกิดข้ึนก็จะ
กระทบในวงกว้าง รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาก ากับ ดูแลและส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบัน
การเงิน ซึ่งประกอบด้วย 1) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2) ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 3) ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของธุรกิจประกันภัย ยังมีหน่วยงานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของธุรกิจ
ประกันภัย ที่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยควรทราบด้วยอีก 5 สมาคม คือ 1) สมาคมประกันชีวิตไทย 2) สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย 3) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 4) สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และ      
5) สมาคมนักคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 ซึ่งภารกิจของแต่ละหน่วยงาน มีดังนี้ 
 
1. องค์กรก ากบัสถาบันการเงนิ 

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน   5-7 
 

 

และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

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

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

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

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

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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เร่ืองที ่5.3  
องค์กรก ากบัสถาบนัการเงนิและสมาคมทีเ่กีย่วข้อง 
 
  
 โดยท่ีการด าเนินงานของสถาบันการเงินเกี่ยวข้องกับประชาชนจ านวนมาก ดังนั้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะ
กระทบในวงกว้าง รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาก ากับ ดูแลและส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบัน
การเงิน ซึ่งประกอบด้วย 1) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2) ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 3) ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของธุรกิจประกันภัย ยังมีหน่วยงานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของธุรกิจ
ประกันภัย ที่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยควรทราบด้วยอีก 5 สมาคม คือ 1) สมาคมประกันชีวิตไทย 2) สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย 3) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 4) สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และ      
5) สมาคมนักคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 ซึ่งภารกิจของแต่ละหน่วยงาน มีดังนี้ 
 
1. องค์กรก ากบัสถาบันการเงนิ 

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

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

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

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

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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   มาตรการที่ 4 ส่งเสริมโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการประกันภัย โดย 
  1) การยกระดับและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในวชิาชีพประกนัภัย 
  2) เตรียมความพร้อมการใช้ระบบรายงานทางการเงิน 
  3) การสร้างศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4) จัดตั้งสถาบันวทิยาการประกนัภัยระดับสูง 
  1.2 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่ก ากับ
และพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการ “ก ากับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ”  
 พนัธกจิ 
  ในการปฏิบัติภารกิจหลักในการก ากับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส 
และน่าเชื่อถือนั้น ก.ล.ต. ยึดมั่นในพันธกิจหลัก 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
   1) การรักษาความน่าเช่ือถือและการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยดูแลคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน 
ด้านคุณภาพของธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และด้านความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ 
   2) การดูแลความมั่นคงของระบบการเงิน ให้สามารถรองรับความผันผวนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ และ
หากเกิดสถานการณ์เลวร้ายก็สามารถจัดการปัญหาได้อย่างราบรื่น ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อผู้ลงทุนและ
ตลาดทุนโดยรวม  
   3) การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย ในด้านความหลากหลายของสินค้าและบริการ 
และเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นของระบบการก ากับดูแลรองรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งด าเนินการ
เชิงรุกเพื่อให้ตลาดทุนไทยสามารถคว้าโอกาสจากการเติบโตของประเทศก าลังพัฒนาในเอเชีย 
   4) การท าให้สังคมเข้าถึงตลาดทุน โดยให้ความส าคัญกับการยื่นมือไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ในตลาดทุนทั้ง
กิจการและประชาชน โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางระดมทุนและสร้างความเข้าใจให้กิจการเก่ียวกับแนวทางการ
เตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 บทบาทหน้าที่ 
 ก.ล.ต. มีบทบาทใน 2 ด้านที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1) บทบาทการก ากับดูแลและคุ้มครองผู้ลงทุน 
    (1) ก ากบัดูแลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ประชาชน การออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่
ประชาชนต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และผู้ขายหลักทรัพย์ต้องรับรองความถูกต้องของข้อมูล  โดย ก.ล.ต. จะ
พิจารณาเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เช่น มีโครงสร้างการถือหุ้นชัดเจน โครงสร้างการ
บริหารมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม ผู้บริหารไม่ท าธุรกิจที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท ไม่ท าธุรกิจผิดกฎหมาย และต้อง
เปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ตัวอย่างของข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  ปัจจัยความเสี่ยง แผนงานในอนาคต รวมถึงรายละเอียดการเสนอขาย
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

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

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

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

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

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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   มาตรการที่ 4 ส่งเสริมโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการประกันภัย โดย 
  1) การยกระดับและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในวชิาชีพประกนัภัย 
  2) เตรียมความพร้อมการใช้ระบบรายงานทางการเงิน 
  3) การสร้างศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4) จัดตั้งสถาบันวทิยาการประกนัภัยระดับสูง 
  1.2 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่ก ากับ
และพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการ “ก ากับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ”  
 พนัธกจิ 
  ในการปฏิบัติภารกิจหลักในการก ากับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส 
และน่าเชื่อถือนั้น ก.ล.ต. ยึดมั่นในพันธกิจหลัก 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
   1) การรักษาความน่าเช่ือถือและการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยดูแลคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน 
ด้านคุณภาพของธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และด้านความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ 
   2) การดูแลความมั่นคงของระบบการเงิน ให้สามารถรองรับความผันผวนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ และ
หากเกิดสถานการณ์เลวร้ายก็สามารถจัดการปัญหาได้อย่างราบรื่น ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อผู้ลงทุนและ
ตลาดทุนโดยรวม  
   3) การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย ในด้านความหลากหลายของสินค้าและบริการ 
และเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นของระบบการก ากับดูแลรองรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งด าเนินการ
เชิงรุกเพื่อให้ตลาดทุนไทยสามารถคว้าโอกาสจากการเติบโตของประเทศก าลังพัฒนาในเอเชีย 
   4) การท าให้สังคมเข้าถึงตลาดทุน โดยให้ความส าคัญกับการยื่นมือไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ในตลาดทุนทั้ง
กิจการและประชาชน โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางระดมทุนและสร้างความเข้าใจให้กิจการเก่ียวกับแนวทางการ
เตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 บทบาทหน้าที่ 
 ก.ล.ต. มีบทบาทใน 2 ด้านที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1) บทบาทการก ากับดูแลและคุ้มครองผู้ลงทุน 
    (1) ก ากบัดูแลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ประชาชน การออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่
ประชาชนต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และผู้ขายหลักทรัพย์ต้องรับรองความถูกต้องของข้อมูล  โดย ก.ล.ต. จะ
พิจารณาเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เช่น มีโครงสร้างการถือหุ้นชัดเจน โครงสร้างการ
บริหารมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม ผู้บริหารไม่ท าธุรกิจที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท ไม่ท าธุรกิจผิดกฎหมาย และต้อง
เปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ตัวอย่างของข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  ปัจจัยความเสี่ยง แผนงานในอนาคต รวมถึงรายละเอียดการเสนอขาย
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน   5-29 
 

 

หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก.ล.ต. ไม่ได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์ แต่จะให้บริษัทเปิดเผยที่มาของการคิดราคา
หลักทรัพย์ ให้ผู้ลงทุนทราบ นอกจากนี้ ก.ล.ต. ไม่ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย แต่จะให้บริษัทและที่
ปรึกษาทางการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดเตรียมข้อมูลกับบริษัท เป็นผู้รับรองความถูกต้อง 
    เมื่อบริษัทน าหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ก.ล.ต. ยังคงก ากับดูแลให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ทันเวลา และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยมีตลาดหลักทรัพย์
ท าหน้าที่ดูแลการเปิดเผยข้อมูลในด่านแรก นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังดูแลการท ารายการที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างมี
นัยส าคัญอีกด้วย เช่น การได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินส าคัญ การท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวข้อง ค าเสนอซื้อกิจการ 
(Takeover) เป็นต้น   
    (2) ก ากบัดูแลตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขาย (ตลาดรอง) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขาย
ต้องมีระบบการซื้อขาย ระบบการช าระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ ที่มีประสิทธิภาพ โดย ก.ล.ต.   จะท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายอีกต่อหนึ่งเพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าจะได้รับหลักทรัพย์หรือเงินค่าขายในจ านวน
และเวลาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายยังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดตามการซื้อขายเป็นด่าน
แรก จึงต้องมีระบบติดตามความผิดปกติในการซื้อขาย เพื่อที่จะสามารถยับยั้งการซื้อขายที่ผิดปกติอันจะถือเป็นการ
เอาเปรียบผู้ลงทุนอ่ืน ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนจัดส่งข้อมูลให้ ก.ล.ต. ตรวจสอบในเชิงลึกและลงโทษผู้กระท าผิด
ต่อไป 
    (3) ก ากบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจตวักลาง บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาดทุนที่ต้องได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุน 
โดย ก.ล.ต. ดูแลให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและก ากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความมั่นคงและความพร้อม
ของระบบงานและบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 
      - มีการให้บริการและค าแนะน าที่เหมาะสม 
     - มีความมั่นคงทางฐานะการเงิน และมีระบบงานที่ถ่วงดุลการใช้อ านาจ 
     - มีระบบที่มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินของลูกค้าจะปลอดภัยและมีการแยกบัญชีออกจากบัญชีของ
บริษัทในกรณีที่บริษัทมีการเก็บรักษาทรัพย์สินให้ลูกค้า 
    (4) ก ากบัดูแลผูป้ระกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบ
บัญชี สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นกลไกส าคัญที่ท าให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เปิดเผยต่อประชาชนมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ โดยผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.ล.ต. ก าหนด เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 
  2) บทบาทการพัฒนาตลาดทุน ก.ล.ต. มีภารกิจอีกด้านหนึ่งในการพัฒนาตลาดทุนไทย  โดยการ
ด าเนินการด้านนี้ได้กระท าผ่านการพัฒนาในหลายด้าน ได้แก ่ 
     (1) การดูแลให้สินค้าในตลาดทุนมีการพัฒนาเพื่อให้กิจการสามารถระดมทุนด้วยรูปแบบและ
ต้นทุนที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนด้วย  
     (2) การพัฒนาตลาดหลักทรัพยห์รือศูนย์ซื้อขายให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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     (3) การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง เพื่อให้สามารถท าธุรกิจที่หลากหลาย เพิ่มความแข็งแกร่ง
ให้แก่อุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ 
     (4) การพัฒนาผู้ลงทุนด้วยการให้ความรู้และข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเพื่อให้ตลาดทุนมี     
ผู้ลงทุนที่มีคุณภาพ สามารถดูแลประโยชน์ และใช้สิทธิของตนได้อย่างเหมาะสม การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับการลงทุน การวางกลไกให้ผู้ลงทุนรู้จักตนเองไปพร้อม ๆ กับการก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางต้องท า
ความรู้จักลูกค้าเพื่อที่จะเสนอขายสินค้าการลงทุนหรือให้ค าแนะน าได้อย่างเหมาะสม และการจัดให้มีศูนย์เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่นักลงทุนในการสอบถามข้อมูล  ร้องเรียน ชี้เบาะแสการกระท าผิดหรือให้ข้อเสนอแนะแก่ 
ก.ล.ต. ทั้งนี้ เนื่องจาก ก.ล.ต. เห็นว่าผู้ลงทุนที่มีคุณภาพถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาตลาดทุน 

1.3 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คือธนาคารกลางของประเทศไทย ซึ่งมีพันธกิจ บทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังนี้ 
 พนัธกจิ 
 มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ และมีการพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทัว่ถึง  
 บทบาทหน้าที่ 
 บทบาทหน้าที่ของ ธปท. ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2551 คือ 
  1) ออกและจัดการธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร ธปท. เป็นผู้ออกธนบัตรของรัฐบาล ภายใต้
บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยเงินตรา และมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะออกบัตรธนาคารในราชอาณาจักร  
  2) ก าหนดและด าเนินนโยบายการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน
ก าหนด ได้แก่ รับเงินฝาก ก าหนดอัตราดอกเบี้ยในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน ซื้อขายเงินตราต่างประเทศและ
แลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต กู้ยืมเงินตราต่างประเทศเพื่อด ารงไว้ซึ่งเสถียรภาพแห่งค่าของเงินตรา กู้ยืมเงินเพื่อ
การด าเนินนโยบายการเงิน ซื้อขายหลักทรัพย์เท่าที่จ าเป็นและแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อควบคุมปริมาณ
เงินในระบบการเงินของประเทศ รวมถึงยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่ก าหนดโดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน 
  3) บริหารจัดการสินทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย การน าสินทรัพย์ไปลงทุนหาประโยชน์ จะ
ค านึงถึงความมั่นคง สภาพคล่อง ผลประโยชน์ตอบแทนของสินทรัพย์ และความเสี่ยงในการบริหารจัดการ (ซึ่ง
สินทรัพย์ของ ธปท. ในที่นี้จะไม่รวมสินทรัพย์ในทุนส ารองเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา)  
  4) เป็นนายธนาคารและนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาล บทบาทการเป็นนายธนาคารของรัฐบาล 
จะมีอ านาจหน้าที่ในการรับจ่ายเงินเพื่อบัญชีฝากของกระทรวงการคลัง การรับเก็บรักษาเงิน หลักทรัพย์ หรือของมีค่า
อย่างอื่นเพื่อประโยชน์ของรัฐบาล การเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการซื้อขายโลหะทองค าและเงิน การซื้อขายและโอน
ตั๋วแลกเงิน หลักทรัพย์และใบหุ้น การควบคุมและการรวมไว้ในแหล่งกลางซึ่งเงินปริวรรตต่างประเทศ หรืออาจเป็น
นายธนาคารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ นอกจากนี้ อาจเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาล โดยมี
อ านาจกระท าการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐบาล จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย หรืออาจเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

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

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

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

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

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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     (3) การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง เพื่อให้สามารถท าธุรกิจที่หลากหลาย เพิ่มความแข็งแกร่ง
ให้แก่อุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ 
     (4) การพัฒนาผู้ลงทุนด้วยการให้ความรู้และข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเพื่อให้ตลาดทุนมี     
ผู้ลงทุนที่มีคุณภาพ สามารถดูแลประโยชน์ และใช้สิทธิของตนได้อย่างเหมาะสม การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับการลงทุน การวางกลไกให้ผู้ลงทุนรู้จักตนเองไปพร้อม ๆ กับการก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางต้องท า
ความรู้จักลูกค้าเพื่อที่จะเสนอขายสินค้าการลงทุนหรือให้ค าแนะน าได้อย่างเหมาะสม และการจัดให้มีศูนย์เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่นักลงทุนในการสอบถามข้อมูล  ร้องเรียน ชี้เบาะแสการกระท าผิดหรือให้ข้อเสนอแนะแก่ 
ก.ล.ต. ทั้งนี้ เนื่องจาก ก.ล.ต. เห็นว่าผู้ลงทุนที่มีคุณภาพถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาตลาดทุน 

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

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

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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   3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสู่ความเป็นสากล 
  4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันชีวิต ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่าของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น  
 เป้าประสงค์ 
   1) ธุรกิจประกันชีวิตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมส าหรับการแข่งขันในระดับสากล 
    2) สร้างมาตรฐานบริษัทประกันชีวิตสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และการเป็นองค์กร
ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับว่ามีความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงิน การบริหารงานโปร่งใส และเป็นองค์กรที่มี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการประกันชีวิต โดยตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นของ
การมีประกันชีวิตมากข้ึน 
  4) ยกระดับคุณภาพตัวแทนประกันชีวิตสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพตัวแทนประกัน
ชีวิตเข้าสู่ภาคธุรกิจ ให้มากข้ึนอย่างถาวร 
   5) พัฒนาสมาคมสู่การเป็นองค์กรกลางที่มีความเป็นเลิศ โดยเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความพร้อม
ให้กับธุรกิจ ประกันชีวิตและเป็นกลไกในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นหน่วยงาน
ที่มีความพร้อม ในด้านของการก ากับดูแลกันเองได้ 
      บทบาทและหน้าที่ 
   1) เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันในการที่จะส่งเสริม
พัฒนา ธุรกิจการประกัน ชีวิตให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และต่อเนื่อง ให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชน มี
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ 
  2) เป็นตัวแทนในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทประกันชีวิต หรือ    
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต ติดตามและผลักดันพัฒนาการต่าง ๆ ในทางด้านกฎหมาย ที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทสมาชิก ประสานงานและให้ความร่วมมือกับรัฐบาล 
ตลอดจนเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาคราชการ และองค์กรที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนากิจการประกันชีวิตให้
เจริญก้าวหน้า 
  3) สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันชีวิตมีการควบคุมดูแลกันเอง (Self Regulation) ให้มาก
ยิ่งขึ้นพัฒนารูปแบบ การด าเนินการ และการปฏิบัติของธุรกิจ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และหลักการประกันชีวิต  
จัดท ามาตรฐานจรรยาบรรณ การปฏิบัติงาน และดูแลให้เป็นไปตามจรรยาบรรณดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิต
ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน และอยู่ในความเชื่อถือของประชาชน 
   4) ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย 
พัฒนาต าราที่ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาการประกันชีวิต เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยให้
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ 
  5) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปตระหนัก เข้าใจ และเห็นคุณประโยชน์ของการประกันชีวิตมาก
ยิ่งขึ้น 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

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

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

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

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

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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   3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสู่ความเป็นสากล 
  4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันชีวิต ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่าของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น  
 เป้าประสงค์ 
   1) ธุรกิจประกันชีวิตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมส าหรับการแข่งขันในระดับสากล 
    2) สร้างมาตรฐานบริษัทประกันชีวิตสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และการเป็นองค์กร
ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับว่ามีความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงิน การบริหารงานโปร่งใส และเป็นองค์กรที่มี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการประกันชีวิต โดยตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นของ
การมีประกันชีวิตมากข้ึน 
  4) ยกระดับคุณภาพตัวแทนประกันชีวิตสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพตัวแทนประกัน
ชีวิตเข้าสู่ภาคธุรกิจ ให้มากข้ึนอย่างถาวร 
   5) พัฒนาสมาคมสู่การเป็นองค์กรกลางที่มีความเป็นเลิศ โดยเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความพร้อม
ให้กับธุรกิจ ประกันชีวิตและเป็นกลไกในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นหน่วยงาน
ที่มีความพร้อม ในด้านของการก ากับดูแลกันเองได้ 
      บทบาทและหน้าที่ 
   1) เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันในการที่จะส่งเสริม
พัฒนา ธุรกิจการประกัน ชีวิตให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และต่อเนื่อง ให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชน มี
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ 
  2) เป็นตัวแทนในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทประกันชีวิต หรือ    
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต ติดตามและผลักดันพัฒนาการต่าง ๆ ในทางด้านกฎหมาย ที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทสมาชิก ประสานงานและให้ความร่วมมือกับรัฐบาล 
ตลอดจนเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาคราชการ และองค์กรที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนากิจการประกันชีวิตให้
เจริญก้าวหน้า 
  3) สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันชีวิตมีการควบคุมดูแลกันเอง (Self Regulation) ให้มาก
ยิ่งขึ้นพัฒนารูปแบบ การด าเนินการ และการปฏิบัติของธุรกิจ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และหลักการประกันชีวิต  
จัดท ามาตรฐานจรรยาบรรณ การปฏิบัติงาน และดูแลให้เป็นไปตามจรรยาบรรณดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิต
ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน และอยู่ในความเชื่อถือของประชาชน 
   4) ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย 
พัฒนาต าราที่ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาการประกันชีวิต เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยให้
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ 
  5) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปตระหนัก เข้าใจ และเห็นคุณประโยชน์ของการประกันชีวิตมาก
ยิ่งขึ้น 
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   6) ประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติและข่าวสารต่าง ๆ กับสมาคม สถาบัน และองค์การ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตทั้งใน และต่างประเทศ 
  7) ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก 

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

สมาคมฯ ก าหนดพันธกิจใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 
 พันธกิจท่ี 1 ด้านประชาชน 

  1) สร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัยให้กับประชาชน 
  2) สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในการจัดการความเสี่ยงภัยด้านการเงินด้วยการประกันภัย
ให้กับประชาชน 

 พันธกิจท่ี 2 ด้านภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ  
  1) เป็นศูนย์กลางของบริษัทสมาชิกในการประสานงาน เจรจาและร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
   2) ส่งเสริมธุรกิจให้ควบคุมดูแลกันเอง 
  พันธกิจท่ี 3 ด้านบริษัทสมาชิก 
   1) สนับสนุนการสร้างเสถียรภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย รวมถึงการสร้างทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับธุรกิจประกันวินาศภัย 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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  3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย 
  4) สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของบริษัทสมาชิกในการเปิดเสรีทางการเงิน 
  5) ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทสมาชิก 

วตัถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้ 

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

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

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

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

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

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

5-34   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 

  3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย 
  4) สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของบริษัทสมาชิกในการเปิดเสรีทางการเงิน 
  5) ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทสมาชิก 

วตัถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้ 

  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเก่ียวกับการประกันภัย 
  2) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง  ๆ รวมทั้งเจรจาท าความตกลงกับ
บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจที่อยู่ในวัตถุประสงค์ 
  3) ท าการวิจัย ให้ค าแนะน า และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกเก่ียวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่
อยู่ในวัตถุประสงค์ 
  4) ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก 
  5) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
  6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการของสมาชิกและสมาคม 
  7) วางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการ
ประกันภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  8) สมาคมฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการในทางการเมือง 
  9) สอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวของกิจการประกันภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อให้เป็น
ประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของประเทศ 
  10) ให้การศึกษาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกั บธุรกิจ
ประกันภัย 
  11) ท าสถิติหรือเอกสารรวมทั้งวิจัยเก่ียวกับการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  12) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยและก าหนดระเบียบการต่าง ๆ ให้สมาชิก
ถือปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบธุรกิจประกันภัยด าเนินการไปโดยเรียบร้อย 
  13) เสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการประกันภัยต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันอ่ืน ๆ  
  14) จัดตั้งสโมสรและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบการซึ่งคณะกรรมการบริหารจะ
ได้ก าหนด 
 2.3 สมาคมนายหน้าประกนัภัยไทย  ในปี พ.ศ. 2510 ธุรกิจประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยได้แบ่งแยกตัวแทน และนายหน้าออกมาอย่างเด่นชัด จึงท าให้กลุ่มบุคคลที่ประกอบ
อาชีพเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต มีการรวมกลุ่มกันก่อตั้งสมาคมนายหน้าประกันภัยขึ้นเมื่อวันที่ 9 
มกราคม พ.ศ. 2512 ซึ่งวันนั้นซึ่งสมาคมฯ มีสมาชิกเพียง 12 บริษัท แต่ได้เจริญเติบโตขึ้นมาจนมีสมาชิก 51 บริษัทใน
ปัจจุบัน ภายใต้ชื่อใหม่ว่า “สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย” 
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน   5-35 
 

 

วตัถุประสงค์ 
 จากข้อบังคับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2553 ก าหนดไว้ว่าสมาคมมี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
  1) เพื่อคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจและสวัสดิภาพของนายหน้าประกันภัย และร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ และบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะช่วยให้กิจการประกันภัยมีคุณค่าต่อสังคม
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
  2) เพื่อธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และความสามัคคีในระหว่างมวลสมาชิก 
  3) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาท าความตกลงกับบุคคล
และองค์กรภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
  4) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนายหน้าประกันภัย แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทาง
วิชาการการขยายงาน ตลอดจนข่าวสารเก่ียวกับอาชีพนายหน้าประกันภัย และเป็นแกนกลางในการจัดท าฐานข้อมูล
สถิติด้านการประกันภัยในเร่ืองต่าง ๆ  
  5) ส่งเสริมคุณภาพของนายหน้าประกันภัยให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเป็นองค์กรที่
สามารถก ากับดูแลสมาชิกได้ 
  6) เพื่อให้ความช่วยเหลือและบริจาคในการกุศลต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันภัย 
  7) เพื่อร่วมมือ ติดต่อ หรือเป็นสมาชิกกับสมาคมอ่ืน ๆ ทั่วโลกที่ท างาน หรือมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับ
สมาคมนี้ 
  8) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบอาชีพ
นายหน้าประกันภัย 
  9) เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย และการกีฬาแก่สมาชิกของสมาคม 
  10) ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 
 2.4 สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในฐานะเป็น 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทประกันภัยให้ท าหน้าที่ชักชวนบุคคลให้ท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท ซึ่งเมื่อมีการ
ประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2510 ตัวแทนประกันชีวิตจ านวนหนึ่งได้ร่วมกันก่อตั้ง “สมาคมตัวแทนขาย
ประกัน” โดยได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2511 และต่อมาในเดือนมิถุนายน 2541 
จึงได้ตัดสินใจที่จะขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสมาคมจาก “สมาคมตัวแทนขายประกัน” มาเป็น “สมาคมตัวแทนประกัน
ชีวิต” เพื่อให้เป็นสากลและสอดคล้องกับนานาอารยประเทศ และต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “สมาคมตัวแทน
ประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน”เพื่อส่งสัญญาณให้สมาชิกทราบว่าอนาคตสมาคมฯต้องมุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาการเงิน 
มุ่งสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเร่ืองการเงิน 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 วตัถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้ 
  1) ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
  2) เน้นความเข้าใจ เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในตัวแทนวิชาชีพขายประกันทั่วทุกบริษัท 
  3) จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอ่ืน  ๆ ร่วมกันในอันที่จะสร้างภาพพจน์และเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับสมาชิก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
  4) ประสานงานกับหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในนามของตัวแทนประกันภัย รับปรึกษา แก้ไขปัญหา 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต่อ 

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

 1) ก าหนด ส่งเสริม และรักษามาตรฐานของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้อยู่ในมาตรฐานสูงสุด 
 2) ก าหนด และรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรมทางวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัย 

   3) ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และวิชาการที่
เก่ียวข้อง อาทิ การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน สถิติ บ านาญ และสวัสดิการ
พนักงาน 
  4) ช่วยเหลือ หรือให้ข้อเสนอแนะและความเห็นทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและวิชาชีพอ่ืน
ที่เก่ียวข้องแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปและองค์กรสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

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

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

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

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

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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 วตัถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้ 
  1) ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
  2) เน้นความเข้าใจ เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในตัวแทนวิชาชีพขายประกันทั่วทุกบริษัท 
  3) จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอ่ืน  ๆ ร่วมกันในอันที่จะสร้างภาพพจน์และเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับสมาชิก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
  4) ประสานงานกับหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในนามของตัวแทนประกันภัย รับปรึกษา แก้ไขปัญหา 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต่อ 

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

 1) ก าหนด ส่งเสริม และรักษามาตรฐานของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้อยู่ในมาตรฐานสูงสุด 
 2) ก าหนด และรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรมทางวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัย 

   3) ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และวิชาการที่
เก่ียวข้อง อาทิ การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน สถิติ บ านาญ และสวัสดิการ
พนักงาน 
  4) ช่วยเหลือ หรือให้ข้อเสนอแนะและความเห็นทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและวิชาชีพอ่ืน
ที่เก่ียวข้องแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปและองค์กรสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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 5) เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ระหว่างสมาชิก 
 6) ประสานงานและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง และการพัฒนาวิชาชีพให้กับสมาชิก 
 7) ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก 

  8) ประสานงานกับองค์กร สถาบัน การศึกษา และอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกประเทศอันเก่ียวข้องกับพันธกิจ
ของสมาคม 

 9) ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

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

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

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

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

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  

6.1  แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
6.2  ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
6.3  ความเสี่ยงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
6.4  ประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยง 

 

แนวคดิ  
1. ความเสี่ยง หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบนจากที่ก าหนดไว้ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเป็นไปได้ทั้ง
ทางบวกและทางลบ จึงมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวกให้มาก
ที่สุด และควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เชิงลบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การบริหาร
ความเสี่ยงที่นิยมใช้กันคือการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ COSO ERM ซ่ึงมีกระบวนการในการ
บริหารความเสี่ยง 8 ข้ันตอน 

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

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

4.  การบริหารความเสี่ยงมีประโยชน์หลายประการ แต่ก็มีข้อจ ากัดที่ท าให้การบริหารความเสี่ยงไม่มี
ประสิทธิผลตามที่ต้องการ หรือไม่สามารถมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 

 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่6.1  
แนวคดิเกีย่วกบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 
   
  

การด าเนินชีวิตของบุคคลและการด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหาก าไร หรือมิได้
แสวงหาก าไรก็ตามล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งสิ้น เพราะปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา เช่น เทคโนโลยี ภาวะตลาด คู่แข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค ราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรได้ โดยที่เหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ดังกล่าวเป็น
สิ่งที่ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ความไม่แน่นอนเหล่านี้จึงอาจมีผลท าให้การด าเนินงานของบุคคล
หรือองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเมื่อเกิดความไม่แน่นอนจึงท าให้มีความเสี่ยงเกิดข้ึน  
 
1. ความหมายของความเส่ียง 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงาน  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือ
ทางลบก็ได้ 
 จะเห็นว่าความเสี่ยงจะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใด โดยที่
เหตุการณ์ความไม่แน่นอนนั้นจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
วางไว้ ถ้าผลการด าเนินงานจริงมีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากเท่าใด ก็จะถือว่า
มีความเสี่ยงมากเท่านั้น กล่าวคือ ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายมาก ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงมาก 
แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายน้อย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อย ทั้งนี้ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น
สามารถเป็นไปได้ทั้งทางบวกที่เป็นผลดี และทางลบที่เป็นผลเสียต่อการด าเนินงาน โดยทั่วไปผลกระทบในทางบวกจะ
เรียกว่าโอกาส (Opportunity) ส่วนผลกระทบในทางลบจะเรียกว่าความเสี่ยง (Risk) 
 ความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการด าเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม 
บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตราก าลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรือ
อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ  คู่แข่งขัน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้อาจมีผลท าให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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บทที ่6 การบริหารความเส่ียงส าหรับบุคคล                    นช. 2 
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  

6.1  แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
6.2  ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
6.3  ความเสี่ยงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
6.4  ประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยง 

 

แนวคดิ  
1. ความเสี่ยง หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบนจากที่ก าหนดไว้ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเป็นไปได้ทั้ง
ทางบวกและทางลบ จึงมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวกให้มาก
ที่สุด และควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เชิงลบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การบริหาร
ความเสี่ยงที่นิยมใช้กันคือการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ COSO ERM ซึ่งมีกระบวนการในการ
บริหารความเสี่ยง 8 ข้ันตอน 

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

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

4.  การบริหารความเสี่ยงมีประโยชน์หลายประการ แต่ก็มีข้อจ ากัดที่ท าให้การบริหารความเสี่ยงไม่มี
ประสิทธิผลตามที่ต้องการ หรือไม่สามารถมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 

 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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เร่ืองที ่6.1  
แนวคดิเกีย่วกบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 
   
  

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

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

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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2. ความหมายของการบริหารความเส่ียง  
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อน ามาใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์และวางแผนการด าเนินงานให้สามารถระบุเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 ในการบริหารความเสี่ยงผู้บริหารจะต้องพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้เพื่อใช้ประเมินทางเลือก
ของกลยุทธ์และก าหนดวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนพัฒนากลไกที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงต่อไป การบริหาร
ความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถประเมินและจัดการกับความไม่แน่นอนซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งโอกาสที่สามารถ 
ฉกฉวยให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร และเป็นไปได้ทั้งความเสียหายที่องค์กรควรจะต้องป้องกันหรือลดความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 การบริหารความเสี่ยงจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวก (โอกาส) ให้มาก
ที่สุด และ 2) ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เชิงลบ (ความเสี่ยง) ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งแสดง
ได้ดังภาพที่ 2.1 

 
 
 
 

เหตุการณ์ความ 
ไม่แน่นอน 

 
 
 
 
 

    
       

 
 
 
 
 

ภาพที ่6.1 วตัถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียง 
 
 

 
 
 

ควบคุมให้อยู่ในระดับ 
ทีย่อมรับได ้

การบริหารความเส่ียง 

ท าให้เกิดประโยชน์แก่ 
กิจการมากที่สดุ 

ผลกระทบด้านบวก 
(โอกาส) 

ผลกระทบด้านลบ 
(ความเสี่ยง) 
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เร่ืองที ่6.1  
แนวคดิเกีย่วกบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 
   
  

การด าเนินชีวิตของบุคคลและการด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหาก าไร หรือมิได้
แสวงหาก าไรก็ตามล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งสิ้น เพราะปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา เช่น เทคโนโลยี ภาวะตลาด คู่แข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค ราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรได้ โดยที่เหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ดังกล่าวเป็น
สิ่งที่ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ความไม่แน่นอนเหล่านี้จึงอาจมีผลท าให้การด าเนินงานของบุคคล
หรือองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเมื่อเกิดความไม่แน่นอนจึงท าให้มีความเสี่ยงเกิดข้ึน  
 
1. ความหมายของความเส่ียง 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงาน  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือ
ทางลบก็ได้ 
 จะเห็นว่าความเสี่ยงจะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใด โดยที่
เหตุการณ์ความไม่แน่นอนนั้นจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
วางไว้ ถ้าผลการด าเนินงานจริงมีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากเท่าใด ก็จะถือว่า
มีความเสี่ยงมากเท่านั้น กล่าวคือ ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายมาก ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงมาก 
แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายน้อย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อย ทั้งนี้ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น
สามารถเป็นไปได้ทั้งทางบวกที่เป็นผลดี และทางลบที่เป็นผลเสียต่อการด าเนินงาน โดยทั่วไปผลกระทบในทางบวกจะ
เรียกว่าโอกาส (Opportunity) ส่วนผลกระทบในทางลบจะเรียกว่าความเสี่ยง (Risk) 
 ความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการด าเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม 
บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตราก าลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรือ
อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ  คู่แข่งขัน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้อาจมีผลท าให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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2. ความหมายของการบริหารความเส่ียง  
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อน ามาใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์และวางแผนการด าเนินงานให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 ในการบริหารความเสี่ยงผู้บริหารจะต้องพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้เพื่อใช้ประเมินทางเลือก
ของกลยุทธ์และก าหนดวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนพัฒนากลไกที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงต่อไป การบริหาร
ความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถประเมินและจัดการกับความไม่แน่นอนซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งโอกาสที่สามารถ 
ฉกฉวยให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร และเป็นไปได้ทั้งความเสียหายที่องค์กรควรจะต้องป้องกันหรือลดความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 การบริหารความเสี่ยงจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวก (โอกาส) ให้มาก
ที่สุด และ 2) ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เชิงลบ (ความเสี่ยง) ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งแสดง
ได้ดังภาพที่ 2.1 

 
 
 
 

เหตุการณ์ความ 
ไม่แน่นอน 

 
 
 
 
 

    
       

 
 
 
 
 

ภาพที ่6.1 วตัถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียง 
 
 

 
 
 

ควบคุมให้อยู่ในระดับ 
ทีย่อมรับได ้

การบริหารความเส่ียง 

ท าให้เกิดประโยชน์แก่ 
กิจการมากที่สดุ 

ผลกระทบด้านบวก 
(โอกาส) 

ผลกระทบด้านลบ 
(ความเสี่ยง) 
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การบริหารความเส่ียงส าหรับบุคคล     6-5 
 

 

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

3.1  ความหมายของการบริหารความเส่ียงขององค์กร 
COSO ให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ ERM ไว้ ดังนี้ “เป็นกระบวนการที่ก าหนด

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

จากความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรข้างต้น อาจสรุปหลักการส าคัญได้ดังนี้ 
 1)  ก าหนดขึ้นและน าไปใช้กับบุคลากรทุกระดับขององค์กร 
 2)  ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร และการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร 
 3)  ออกแบบขึ้นมาเพื่อ 
  (1) ระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งมีผลท าให้องค์กรเสียหาย 
  (2) บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  (3) ท าให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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การบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือ ERM นั้นเป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก
แนวคิดแบบเดิมหลายประการ ที่ส าคัญมีดังนี้ 

 
แนวคดิเดมิ ERM 

1. ท าแยกเป็นส่วน ๆ หรือฝ่าย ๆ 1. ท าแบบบูรณาการทั่วท้ังองค์กร 

2. บริหารแบบตั้งรับ 
   (รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข) 

2. บริหารแบบเชิงรุก 
   (ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น) 

3. ท าเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ 3. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

4. มุ่งเน้นด้านลบเพื่อลดความเสยีหาย 
4. มุ่งเน้นด้านบวกด้วยโดยแสวงหาโอกาสที่จะเป็น  
   ประโยชน์แก่องค์กร ควบคู่กับดา้นลบ 

 
 3.2  วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงขององค์กร 

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

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

 2)  การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการในการบริหาร
ความเสี่ยง ทั้งนี้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

  (1)  สามารถวัดได้ว่าบรรลุผลส าเร็จหรือยัง 
  (2)  สามารถเข้าใจได้หรือมีความชัดเจนที่ทุกคนเข้าใจได้ 
  (3)  สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ 
  (4)  มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร 
  (5)  มีการก าหนดระยะเวลาที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จ 

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

 

การบริหารความเส่ียงส าหรับบุคคล     6-3 
 

 

เร่ืองที ่6.1  
แนวคดิเกีย่วกบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 
   
  

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

 
แนวคดิเดมิ ERM 

1. ท าแยกเป็นส่วน ๆ หรือฝ่าย ๆ 1. ท าแบบบูรณาการทั่วท้ังองค์กร 

2. บริหารแบบตั้งรับ 
   (รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข) 

2. บริหารแบบเชิงรุก 
   (ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น) 

3. ท าเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ 3. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

4. มุ่งเน้นด้านลบเพื่อลดความเสยีหาย 
4. มุ่งเน้นด้านบวกด้วยโดยแสวงหาโอกาสที่จะเป็น  
   ประโยชน์แก่องค์กร ควบคู่กับดา้นลบ 

 
 3.2  วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงขององค์กร 

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

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

 2)  การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการในการบริหาร
ความเสี่ยง ทั้งนี้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

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

      - ผลกระทบมาก              - ผลกระทบมาก 
        - โอกาสเกิดน้อย                         - โอกาสเกิดมาก 
 
          ความเสี่ยงต่ า            ความเสี่ยงปานกลาง 

    - ผลกระทบน้อย              - ผลกระทบน้อย 
        - โอกาสเกิดน้อย              - โอกาสเกิดมาก 
  
 
  

 

ภาพที ่6.2 การประเมนิความเส่ียง 
 

 การประเมินความเสี่ยงถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการบริหารความเสี่ยงเพราะจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการ
ตัดสินใจว่าควรบริหารความเสี่ยงนั้นอย่างไร และควรให้ความส าคัญกับความเสี่ยงนั้นมากน้อยเท่าใด ความเสี่ยงใดที่มี
ความเสี่ยงสูงหรือมีความส าคัญมาก ผู้บริหารก็จะได้เร่งหาวิธีการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงเพราะมีผลกระทบต่อ
องค์กรรุนแรงมาก 

 5)  การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) เป็นการพิจารณาเลือกวิธีการที่จะจัดการกับเหตุการณ์
ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงนั้นด้วย
โดยวิธีการที่เลือกใช้จัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับต้นทุนที่ต้องจ่าย 

มาก 

น้อย โอกาสที่จะเกิด มาก 

ผลกระทบ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 วิธีการตอบสนองความเสี่ยงทีน่ยิมใช้โดยทั่วไปมี 4 วิธีดงันี้ 
  (1) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) คือ การไม่ท าหรือยกเลิกกิจกรรมใด ๆ ที่มีความ

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

หรือลดความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มักใช้ในกรณีที่ประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการจัดการความ
เสี่ยง หรือเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงต่ าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

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

  (4) การหาผูร่้วมรับความเส่ียงหรือการโอนความเส่ียง (Risk Sharing) คือ การโอนภาระความ
เสี่ยงให้แก่ผู้อ่ืน โดยอาจจะหาผู้ร่วมรับภาระความเสี่ยงเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ วิธีการที่ใช้กันโดยทั่วไปในการ
โอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น คือการท าประกันภัยซึ่งเป็นการโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัย เมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึน
ก็จะได้รับชดใช้จากบริษัทประกันภัย 
  6)  การก าหนดกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นการก าหนดนโยบายและกระบวนการใน
การปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตอบสนองความเสี่ยงตามแนวทางและวิธี  ที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ และวิเคราะห์ ความคุ้มค่าในการบริหารความ
เสี่ยง 
  7)  สารสนเทศและการส่ือสาร  (Information and Communication) เป็นการจัดท าสารสนเทศ แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
ซึ่งอาจจัดท าได้หลายรูปแบบ เช่น จัดท าคู่มือบริหาร ความเสี่ยง จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8)  การติดตามและประเมินผล (Monitoring) เป็นการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยควรจะต้องมีการติดตามผล
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีหากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง 
 
4. การก ากบัดูแลความเส่ียง 
 การก ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี แต่ละบริษัท
อาจมีการก ากับดูแลความเสี่ยงในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรม
องค์กร ประเภทและลักษณะของบริษัท เป็นต้น ในที่นี้ขอยกตัวอย่างรูปแบบการก ากับดูแลความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งที่
เรียกว่าปราการ 3 ด่าน (Three Lines of Defense) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปราการด่านที่ 1 (1st Line of Defense) ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง (Risk Owner) 
ได้แก ่
  1)  คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการก ากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง 
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เร่ืองที ่6.1  
แนวคดิเกีย่วกบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 
   
  

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

6-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

 วิธีการตอบสนองความเสี่ยงทีน่ยิมใช้โดยทั่วไปมี 4 วิธีดงันี้ 
  (1) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) คือ การไม่ท าหรือยกเลิกกิจกรรมใด ๆ ที่มีความ

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

หรือลดความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มักใช้ในกรณีที่ประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการจัดการความ
เสี่ยง หรือเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงต่ าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

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

  (4) การหาผูร่้วมรับความเส่ียงหรือการโอนความเส่ียง (Risk Sharing) คือ การโอนภาระความ
เสี่ยงให้แก่ผู้อ่ืน โดยอาจจะหาผู้ร่วมรับภาระความเสี่ยงเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ วิธีการที่ใช้กันโดยทั่วไปในการ
โอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น คือการท าประกันภัยซึ่งเป็นการโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัย เมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึน
ก็จะได้รับชดใช้จากบริษัทประกันภัย 
  6)  การก าหนดกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นการก าหนดนโยบายและกระบวนการใน
การปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตอบสนองความเสี่ยงตามแนวทางและวิธี  ที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ และวิเคราะห์ ความคุ้มค่าในการบริหารความ
เสี่ยง 
  7)  สารสนเทศและการส่ือสาร  (Information and Communication) เป็นการจัดท าสารสนเทศ แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
ซึ่งอาจจัดท าได้หลายรูปแบบ เช่น จัดท าคู่มือบริหาร ความเสี่ยง จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8)  การติดตามและประเมินผล (Monitoring) เป็นการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยควรจะต้องมีการติดตามผล
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีหากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง 
 
4. การก ากบัดูแลความเส่ียง 
 การก ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี แต่ละบริษัท
อาจมีการก ากับดูแลความเสี่ยงในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรม
องค์กร ประเภทและลักษณะของบริษัท เป็นต้น ในที่นี้ขอยกตัวอย่างรูปแบบการก ากับดูแลความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งที่
เรียกว่าปราการ 3 ด่าน (Three Lines of Defense) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปราการด่านที่ 1 (1st Line of Defense) ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง (Risk Owner) 
ได้แก ่
  1)  คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการก ากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง 
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  2)  หน่วยงาน (Business Unit) หรือผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่ ในการน าเอา
วิสัยทัศน์ของบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงไปก าหนดเป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน 
 ปราการด่านที่  2 (2nd Line of Defense) ผู้มีหน้าที่ ในการประสานงาน อ านวยการ และควบคุมดูแล
ประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Oversight) ได้แก่ 
  1)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีหน้าที่ก าหนดกรอบ
นโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวกับความเสี่ยงซึ่งสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน และควบคุมความ
เสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย 
  2)  หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) มีหน้าที่ร่วมก าหนดกรอบและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดท าดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางควบคุมและลดความ
เสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ปราการด่านที่ 3 (3rd Line of Defense) ผู้มีหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและประเมินประสิทธิภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Assurance) ได้แก่ 
  1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหน้าท่ีรับผิดชอบติดตามประเมินผลการจัดการ
ความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารบริษัท 
  2)  หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Function) มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามประเมินผล
ประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่6.2  
ความเส่ียงในธุรกจิประกนัภัยและแนวทางการบริหารความเส่ียง 
  
 

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

เนื่องจากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจประกันภัยเพราะ
เป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย ดังนั้นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย        
จึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยด้วยเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง 
รอบคอบและเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยไม่สร้างความเสียหายให้แก่บริษัทประกันภัยที่ตนเองสังกัด 
 ความเสี่ยงในธุรกิจประกนัภัย มหีลายประเภท ทีส่ าคัญได้แก่ 
 1.  ความเสี่ยงด้านการประกันภัย  
 2.  ความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระของคู่สัญญา 
 3.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน  
 4.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
 5.  ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติการ  
 ลักษณะของความเสี่ยงแตล่ะประเภทและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่6.1  
แนวคดิเกีย่วกบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 
   
  

การด าเนินชีวิตของบุคคลและการด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหาก าไร หรือมิได้
แสวงหาก าไรก็ตามล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งสิ้น เพราะปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา เช่น เทคโนโลยี ภาวะตลาด คู่แข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค ราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรได้ โดยที่เหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ดังกล่าวเป็น
สิ่งที่ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ความไม่แน่นอนเหล่านี้จึงอาจมีผลท าให้การด าเนินงานของบุคคล
หรือองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเมื่อเกิดความไม่แน่นอนจึงท าให้มีความเสี่ยงเกิดข้ึน  
 
1. ความหมายของความเส่ียง 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงาน  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือ
ทางลบก็ได้ 
 จะเห็นว่าความเสี่ยงจะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใด โดยที่
เหตุการณ์ความไม่แน่นอนนั้นจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
วางไว้ ถ้าผลการด าเนินงานจริงมีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากเท่าใด ก็จะถือว่า
มีความเสี่ยงมากเท่านั้น กล่าวคือ ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายมาก ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงมาก 
แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายน้อย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อย ทั้งนี้ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น
สามารถเป็นไปได้ทั้งทางบวกที่เป็นผลดี และทางลบที่เป็นผลเสียต่อการด าเนินงาน โดยทั่วไปผลกระทบในทางบวกจะ
เรียกว่าโอกาส (Opportunity) ส่วนผลกระทบในทางลบจะเรียกว่าความเสี่ยง (Risk) 
 ความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการด าเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม 
บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตราก าลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรือ
อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ  คู่แข่งขัน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้อาจมีผลท าให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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เร่ืองที ่6.2  
ความเส่ียงในธุรกจิประกนัภัยและแนวทางการบริหารความเส่ียง 
  
 

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

เนื่องจากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจประกันภัยเพราะ
เป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย ดังนั้นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย        
จึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยด้วยเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง 
รอบคอบและเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยไม่สร้างความเสียหายให้แก่บริษัทประกันภัยที่ตนเองสังกัด 
 ความเสี่ยงในธุรกิจประกนัภัย มหีลายประเภท ทีส่ าคัญได้แก่ 
 1.  ความเสี่ยงด้านการประกันภัย  
 2.  ความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระของคู่สัญญา 
 3.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน  
 4.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
 5.  ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติการ  
 ลักษณะของความเสี่ยงแตล่ะประเภทและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

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

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

ความเสี่ยงประเภทนี้จะเก่ียวข้องโดยตรงกับการรับประกันภัยหรือความรับผิดตามสัญญาประกันภัย จึงอาจ
เรียกความเสี่ยงนี้ได้อีกอย่างว่าความเสี่ยงด้านความรับผิด (Liability Risk) ความเสี่ยงด้าน การประกันภัยอาจเกิดขึ้น
ได้ในหลายกรณี โดยอาจสรุปได้ดังนี้ 

1.1 การตาย ความเจ็บป่วย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้
หรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ใช้ค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย 

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

1.3 การรับประกันภัยที่กระจุกตัวในผลิตภัณฑ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป หรือมความไม่สมดุลของ
สัดส่วนผลิตภัณฑ์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์บางชนิดมากเกินไปหากผลิตภัณฑ์นั้นมีความเสียหายหรือมีต้นทุนในระดับสูงก็
อาจส่งผลกระทบกับผลก าไรของบริษัทได้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการประกันภัย อาจท าได้โดยการพิจารณารับประกันภัยด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอเพื่อปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยง            
มีการกระจายความเสี่ยงโดยไม่รับประกันภัยในผลิตภัณฑ์ชนิดใดมากเกินไป และมีการโอนความเสี่ยงให้บริษัท
รับประกันภัยต่อที่มีฐานะมั่นคงด้วยการประกันภัยต่อในจ านวนที่เหมาะสมไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 

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

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

น าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและรายได้ของผู้เอาประกันภัย มีกระบวนการติดตามเบี้ย
ประกันภัยที่ค้างช าระอย่างใกล้ชิด และบริษัทอาจมีการวางระบบลงโทษตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่น าส่งเงินค่า
เบี้ยประกันภัยล่าช้า ส่วนในด้านการประกันภัยต่อ บริษัทควรมีการพิจารณาฐานะการเงินและอันดับเครดิตความ
น่าเชื่อถือของบริษัทรับประกันภัยต่อ โดยควรเลือกประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีฐานะการเงินมั่นคง และ
ควรท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อหลายรายเพื่อกระจายความเสี่ยง 

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

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

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

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

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

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

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

ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เช่น บุคลากรทุจริต จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอหรือมีความ 
สามารถไม่เพียงพอ เครือข่ายการติดต่อสื่อสารของบริษัทล้าสมัย ไม่สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เกิดภัย
ธรรมชาติท าให้ธุรกิจหยุดชะงัก ตัวแทนไม่เข้าใจแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบใหม่ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ อาจท าได้โดยมีการก าหนดแผนงานพัฒนาบุคลากรท่ี
ชัดเจน มีการฝึกอบรมบุคลากรสม่ าเสมอ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดสรรบุคลากรที่เพียงพอและมี
ความสามารถตรงกับลักษณะงาน มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานและใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  
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เร่ืองที ่6.1  
แนวคดิเกีย่วกบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 
   
  

การด าเนินชีวิตของบุคคลและการด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหาก าไร หรือมิได้
แสวงหาก าไรก็ตามล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งสิ้น เพราะปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา เช่น เทคโนโลยี ภาวะตลาด คู่แข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค ราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรได้ โดยที่เหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ดังกล่าวเป็น
สิ่งที่ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ความไม่แน่นอนเหล่านี้จึงอาจมีผลท าให้การด าเนินงานของบุคคล
หรือองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเมื่อเกิดความไม่แน่นอนจึงท าให้มีความเสี่ยงเกิดข้ึน  
 
1. ความหมายของความเส่ียง 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงาน  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือ
ทางลบก็ได้ 
 จะเห็นว่าความเสี่ยงจะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใด โดยที่
เหตุการณ์ความไม่แน่นอนนั้นจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
วางไว้ ถ้าผลการด าเนินงานจริงมีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากเท่าใด ก็จะถือว่า
มีความเสี่ยงมากเท่านั้น กล่าวคือ ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายมาก ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงมาก 
แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายน้อย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อย ทั้งนี้ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น
สามารถเป็นไปได้ทั้งทางบวกที่เป็นผลดี และทางลบที่เป็นผลเสียต่อการด าเนินงาน โดยทั่วไปผลกระทบในทางบวกจะ
เรียกว่าโอกาส (Opportunity) ส่วนผลกระทบในทางลบจะเรียกว่าความเสี่ยง (Risk) 
 ความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการด าเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม 
บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตราก าลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรือ
อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ  คู่แข่งขัน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้อาจมีผลท าให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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มักจะมีสาเหตุมาจากความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ตลาดของสินทรัพย์ที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ราคาตราสารลงทุน และราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ โดยทั่วไปการลงทุนแต่ละประเภทมักจะมีความเสี่ยงเสมอ เช่น 
  3.1  การลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินให้กู้ยืม จะมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาของบริษัทไม่สามารถปฏิบตัิ ตาม
ข้อตกลงในสัญญา เช่น ลูกหนี้เงินกู้หรือบริษัทที่ออกหุ้นกู้ไม่ช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้น 
  3.2  การลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนในกองทุนต่าง ๆ จะมีความเสี่ยงที่ราคาตลาด
ของหลักทรัพย์ที่ลงทุนมักจะมีความผันผวนไม่แนน่อนขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 
คู่แข่งขัน ฯลฯ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารประเภทนี้จึงไม่ค่อยแน่นอนและอาจแตกต่างไปจากที่คาดไว้ 
 ด้วยเหตุนี้เมื่อบริษัทมีการน าเงินไปลงทุนจึงมักมีความเสี่ยงจากการลงทุนเสมอเพราะผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
จริงมีโอกาสที่จะเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทคาดไว้ 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการลงทุน อาจท าได้โดยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท
เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไป ควรติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้ง
ด้านตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้พิจารณาปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมได้อย่างทันเวลา 
นอกจากนี้ในการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทควรพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงิน
มั่นคงมีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ส่วนการลงทุนในตราสารทุน บริษัทควรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลการ
ด าเนินงานดีสม่ าเสมอ และมีฐานะการเงินที่มั่นคง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี 

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

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

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

ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เช่น บุคลากรทุจริต จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอหรือมีความ 
สามารถไม่เพียงพอ เครือข่ายการติดต่อสื่อสารของบริษัทล้าสมัย ไม่สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เกิดภัย
ธรรมชาติท าให้ธุรกิจหยุดชะงัก ตัวแทนไม่เข้าใจแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบใหม่ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ อาจท าได้โดยมีการก าหนดแผนงานพัฒนาบุคลากรท่ี
ชัดเจน มีการฝึกอบรมบุคลากรสม่ าเสมอ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดสรรบุคลากรที่เพียงพอและมี
ความสามารถตรงกับลักษณะงาน มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานและใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  
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เร่ืองที ่6.3  
ความเส่ียงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเส่ียง 
   
 
 โดยทั่วไปบุคคล มักจะมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ หลายประการ เช่น มีสุขภาพแข็งแรง มี
ความมั่งคั่ง มีรายได้สม่ าเสมอ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น 
แต่บุคคลก็มีโอกาสที่จะไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ตามที่ต้องการ ดังนั้นจะเห็นว่าบุคคลก็มีความเสี่ยงเช่นกัน 
ซึ่งจะเรียกความเสี่ยงนี้ว่า ความเสี่ยงส่วนบุคคล (Personal Risk) ทั้งนี้ความเสี่ยงส่วนบุคคลบางประเภทก็สามารถโอน
ความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัยไดด้้วยการท าประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย ดังนั้น ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย
จึงควรศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงส่วนบุคคลและแสวงหาช่องทางที่จะตอบสนองความเสี่ยงส่วนบุคคลให้ตรงกับความ
ต้องการของแต่ละบุคคลมากขึ้น อย่างไรก็ตามบุคคลอาจมีวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่แตกต่างกัน กล่าวคือ บางคน
อาจจะต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัย ในขณะที่บางคนอาจจะยอมรับความ
เสี่ยงไว้เอง นอกจากนี้ความเสี่ยงส่วนบุคคลบางประเภทก็ไม่สามารถตอบสนองได้ด้วยการประกันภัย 
 ส าหรับกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลจะมีขั้นตอนในท านองเดียวกันกับกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร แต่การบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลจะมีขั้นตอนที่น้อยกว่าโดยจะมีเพียง 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 2.  การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 3.  การประเมินความเสี่ยง 
 4.  การตอบสนองความเสี่ยง 
 5.  การก าหนดกิจกรรมการควบคุม 
 6. การติดตามและประเมินผล 
 รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนจะมีลักษณะเช่นเดียวกับกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรซึ่งได้
กล่าวมาแล้วในเร่ืองที่ 2.1 ข้างต้น 
 ความเสี่ยงส่วนบุคคลเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลแต่ละคน โดยเก่ียวข้องกับความน่าจะเป็น
ที่บุคคลจะสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือมีรายได้ลดลง มีค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มขึ้นหรือสูญเสียทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งความเสี่ยง
ต่าง ๆ เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น สุขภาพไม่ดี เสียชีวิตก่อนวัยอันควร มีอายุยืนยาวเกินกว่าเงินสะสมที่
มีอยู่ส าหรับใช้ด ารงชีพ หรือตกอยู่ในภาวะว่างงาน เป็นต้น 
 ความเสี่ยงส่วนบุคคล จ าแนกไดห้ลายประเภท ทีส่ าคัญได้แก่ 
 1. ความเสี่ยงดา้นสุขภาพ  
 2. ความเสี่ยงดา้นการเสียชีวิตกอ่นวัยอันควร  
 3. ความเสี่ยงดา้นการมีอายุที่ยนืยาว  
 4. ความเสี่ยงด้านหนี้สิน  
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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6-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

 5. ความเสี่ยงด้านทรัพย์สนิ 
 6. ความเสี่ยงดา้นความปลอดภัย  
 7. ความเสี่ยงด้านการลงทนุ  
 8. ความเสี่ยงด้านอาชีพ  
 ลักษณะของความเสี่ยงแตล่ะประเภทและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

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

เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี เพื่อหากตรวจพบความผิดปกติของร่างกายจะได้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นต้น 
  2)  การถ่ายโอนความเส่ียง วิธีการที่ใช้โดยทั่วไปในการโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนก็คือ  การท าประกันภัย 

เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้มีความรุนแรงน้อยลงด้วยการได้รับเงินค่าสินไหมชดเชยบางส่วนหรือทั้งหมดจาก
บริษัทประกันภัย ส าหรับกรณีความเสี่ยงด้านสุขภาพ สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยได้โดยการท า
ประกันสุขภาพ (Health Insurance) ซึ่งผู้รับประกันภัยจะชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา  
พยาบาล ค่าผ่าตัดและค่าโรงพยาบาลโดยไม่ค านึงว่าการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือไม่ หรืออาจประกันชีวิต
แบบใหม่ ซึ่งให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรงในกรมธรรม์ฉบับ
เดียว 
 2.  ความเส่ียงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Premature Death Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลอาจ
เสียชีวิตโดยที่ไม่ได้คาดเดาเอาไว้ล่วงหน้า หรือเสียชีวิตก่อนวัยชรา ความเสี่ยงในกรณีนี้อาจก่อให้เกิดผลเสียหายอย่าง
รุนแรงได้หากบุคคลที่เสียชีวิตนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว หรือเป็นบุคคลที่มีภาระ
หนี้สินทางการเงิน หากบุคคลนั้นเสียชีวิตจะก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินแก่บุคคลในครอบครัว 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร อาจกระท าได้ดังนี้ 
  1)  การลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง เช่น ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับรถ
ในขณะที่ฝนตกหนัก ถนนลื่น หรือในขณะที่มีอาการมึนเมา เป็นต้น 
  2)  ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง หมั่นออกก าลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ 
  3)  วางแผนทางการเงินด้วยการท าประกันชีวิตเพื่อลดกระทบจากการเสียชีวิตให้มีความรุนแรงน้อยลง
เพราะจะได้รับเงินผลประโยชน์จ านวนหนึ่งจากบริษัทประกันชีวิต การประกันชีวิตถือเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้
บริษัทประกันชีวิต 
 3.  ความเส่ียงด้านการมีอายุที่ยืนยาว (Old Age Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลมีอายุที่ยาวนานเกินไป
ซึ่งอาจท าให้บุคคลไม่มีเงินหรือรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในวัยชราหรือหลังจากเกษียณอายุแล้ว เพราะโดยปกติ
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การบริหารความเส่ียงส าหรับบุคคล     6-3 
 

 

เร่ืองที ่6.1  
แนวคดิเกีย่วกบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 
   
  

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

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

เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี เพื่อหากตรวจพบความผิดปกติของร่างกายจะได้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นต้น 
  2)  การถ่ายโอนความเส่ียง วิธีการที่ใช้โดยทั่วไปในการโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนก็คือ  การท าประกันภัย 

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

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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6-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

 7.  ความเส่ียงด้านการลงทุน  (Investment Risk) เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากบุคคลน าเงินไปลงทุนแล้ว
ผลตอบแทน ที่ได้รับจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ซึ่งความเสี่ยง 
อาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี เช่น 
  1) ภาวะตลาด ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ราคาตลาดของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่ลงทุนตกต่ าลง
หรือด้อยค่าลงจากเดิม 
  2)  คู่สัญญาผิดนัดช าระหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ท าให้บุคคลที่ลงทุนไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ 
  3)  สินทรัพย์ที่ลงทุนเกิดการสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย 
เป็นต้น 
  4)  สินทรัพย์ที่ลงทุนขาดสภาพคล่องไม่สามารถขายได้ในราคาที่ต้องการในระยะเวลาที่ต้องการ หาก
ต้องการขายเร่งด่วนก็จะขายได้ในราคาที่ต่ ากว่าปกติหรือต่ ากว่าที่คาดหวัง 
 โดยทั่วไปบุคคลมักจะลงทุนเพื่อหวังว่าจะได้ผลตอบแทนที่เพียงพอส าหรับไว้ใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตทั้งก่อน
และหลังเกษียณอายุ การมีชีวิตที่ยาวนานเกินไปก็อาจถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่อาจท าให้บุคคลไม่มีเงินเพียงพอ
ส าหรับการด าเนินชีวิต 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการลงทุน อาจท าไดด้ังนี ้
  1)  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการลงทุนให้ชัดเจนและควรศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของการลงทุนแต่ละประเภท เพื่อจะได้เลือกการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนื่องจากการลงทุน
สามารถกระท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น ซื้อทองค า ที่ดิน พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนในกองทุนต่าง  ๆ การ
ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน การประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น การลงทุนจึงควรเลือกประเภทการลงทุนให้
เหมาะสมด้วย เช่น หากต้องการลงทุนเพื่อให้มีรายได้อย่างสม่ าเสมอเพื่อไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุก็อาจต้องเลือกการ
ประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น 
  2)  การกระจายการลงทุนโดยไม่ลงทุนในรูปแบบเดียวกันทั้งจ านวน เช่น น าเงินทุนส่วนหนึ่งลงทุนใน
พันธบัตร เงินอีกส่วนหนึ่งน าไปท าประกันชีวิตแบบควบการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายทั้งจ านวน 
เพราะหากการลงทุนประเภทหนึ่งเสียหายหรือขาดทุน ก็อาจจะได้ผลตอบแทนของการลงทุนอีกประเภทหนึ่งมาชดเชย 
แต่ถ้าลงทุนในรูปแบบเดียวกันหรือประเภทเดียวกันทั้งจ านวน หากเกิดผลขาดทุนก็จะขาดทุนทั้งหมดโดยไม่มีสิ่งใดมา
ชดเชยได้เลย 
 8. ความเส่ียงด้านอาชีพ (Employment Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่มั่นคงในอาชีพการงาน โดย
อาจเกิดจากการถูกเลิกจ้าง มีรายได้จากการท างานไม่สม่ าเสมอหรือไม่ต่อเนื่อง ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจไม่สามารถ
คาดหมายได้ล่วงหน้า 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านอาชีพ อาจท าได้ดังนี ้
  1) เลือกท างานในกิจการที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีชื่อเสียง มีผลการด าเนินงานดีสม่ าเสมอทุกปี เพื่อจะ
ได้สามารถปฏิบัติงานในกิจการนั้นได้อย่างยาวนาน 
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การบริหารความเส่ียงส าหรับบุคคล     6-3 
 

 

เร่ืองที ่6.1  
แนวคดิเกีย่วกบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 
   
  

การด าเนินชีวิตของบุคคลและการด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหาก าไร หรือมิได้
แสวงหาก าไรก็ตามล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งสิ้น เพราะปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา เช่น เทคโนโลยี ภาวะตลาด คู่แข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค ราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรได้ โดยที่เหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ดังกล่าวเป็น
สิ่งที่ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ความไม่แน่นอนเหล่านี้จึงอาจมีผลท าให้การด าเนินงานของบุคคล
หรือองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเมื่อเกิดความไม่แน่นอนจึงท าให้มีความเสี่ยงเกิดข้ึน  
 
1. ความหมายของความเส่ียง 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงาน  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือ
ทางลบก็ได้ 
 จะเห็นว่าความเสี่ยงจะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใด โดยที่
เหตุการณ์ความไม่แน่นอนนั้นจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
วางไว้ ถ้าผลการด าเนินงานจริงมีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากเท่าใด ก็จะถือว่า
มีความเสี่ยงมากเท่านั้น กล่าวคือ ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายมาก ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงมาก 
แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายน้อย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อย ทั้งนี้ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น
สามารถเป็นไปได้ทั้งทางบวกที่เป็นผลดี และทางลบที่เป็นผลเสียต่อการด าเนินงาน โดยทั่วไปผลกระทบในทางบวกจะ
เรียกว่าโอกาส (Opportunity) ส่วนผลกระทบในทางลบจะเรียกว่าความเสี่ยง (Risk) 
 ความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการด าเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม 
บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตราก าลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรือ
อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ  คู่แข่งขัน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้อาจมีผลท าให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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 7.  ความเส่ียงด้านการลงทุน  (Investment Risk) เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากบุคคลน าเงินไปลงทุนแล้ว
ผลตอบแทน ที่ได้รับจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ซึ่งความเสี่ยง 
อาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี เช่น 
  1) ภาวะตลาด ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ราคาตลาดของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่ลงทุนตกต่ าลง
หรือด้อยค่าลงจากเดิม 
  2)  คู่สัญญาผิดนัดช าระหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ท าให้บุคคลที่ลงทุนไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ 
  3)  สินทรัพย์ที่ลงทุนเกิดการสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย 
เป็นต้น 
  4)  สินทรัพย์ที่ลงทุนขาดสภาพคล่องไม่สามารถขายได้ในราคาที่ต้องการในระยะเวลาที่ต้องการ หาก
ต้องการขายเร่งด่วนก็จะขายได้ในราคาที่ต่ ากว่าปกติหรือต่ ากว่าที่คาดหวัง 
 โดยทั่วไปบุคคลมักจะลงทุนเพื่อหวังว่าจะได้ผลตอบแทนที่เพียงพอส าหรับไว้ใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตทั้งก่อน
และหลังเกษียณอายุ การมีชีวิตที่ยาวนานเกินไปก็อาจถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่อาจท าให้บุคคลไม่มีเงินเพียงพอ
ส าหรับการด าเนินชีวิต 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการลงทุน อาจท าไดด้ังนี ้
  1)  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการลงทุนให้ชัดเจนและควรศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของการลงทุนแต่ละประเภท เพื่อจะได้เลือกการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนื่องจากการลงทุน
สามารถกระท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น ซื้อทองค า ที่ดิน พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนในกองทุนต่าง  ๆ การ
ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน การประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น การลงทุนจึงควรเลือกประเภทการลงทุนให้
เหมาะสมด้วย เช่น หากต้องการลงทุนเพื่อให้มีรายได้อย่างสม่ าเสมอเพื่อไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุก็อาจต้องเลือกการ
ประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น 
  2)  การกระจายการลงทุนโดยไม่ลงทุนในรูปแบบเดียวกันทั้งจ านวน เช่น น าเงินทุนส่วนหนึ่งลงทุนใน
พันธบัตร เงินอีกส่วนหนึ่งน าไปท าประกันชีวิตแบบควบการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายทั้งจ านวน 
เพราะหากการลงทุนประเภทหนึ่งเสียหายหรือขาดทุน ก็อาจจะได้ผลตอบแทนของการลงทุนอีกประเภทหนึ่งมาชดเชย 
แต่ถ้าลงทุนในรูปแบบเดียวกันหรือประเภทเดียวกันทั้งจ านวน หากเกิดผลขาดทุนก็จะขาดทุนทั้งหมดโดยไม่มีสิ่งใดมา
ชดเชยได้เลย 
 8. ความเส่ียงด้านอาชีพ (Employment Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่มั่นคงในอาชีพการงาน โดย
อาจเกิดจากการถูกเลิกจ้าง มีรายได้จากการท างานไม่สม่ าเสมอหรือไม่ต่อเนื่อง ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจไม่สามารถ
คาดหมายได้ล่วงหน้า 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านอาชีพ อาจท าได้ดังนี ้
  1) เลือกท างานในกิจการที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีชื่อเสียง มีผลการด าเนินงานดีสม่ าเสมอทุกปี เพื่อจะ
ได้สามารถปฏิบัติงานในกิจการนั้นได้อย่างยาวนาน 
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  2)  ท าประกันภัยการว่างงาน ซึ่งจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่เป็นลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่มี
ความผิดหรือนายจ้างปิดกิจการและได้รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแล้ว ซึ่งการประกันภัยประเภท
นี้จะก าหนดวงเงินความคุ้มครองสูงสุดที่ร้อยละ 50 ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยก าหนดฐานเงินเดือน
สูงสุดไม่เกิน 50, 000 บาท โดยการจ่ายเงินค่าสินไหมจะจ่ายเป็นเงินก้อนเดียว ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดผลกระทบให้แก่
พนักงานหรือบุคคลที่ถูกเลิกจ้างงาน โดยหากอยู่ในภาวะว่างงานก็จะมีเงินก้อนที่จะใช้เป็นทุนไปประกอบอาชีพได้ หรือ
ใช้ในการด ารงชีวิตในระหว่างรองานใหม่ 
 บทสรุป จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการตอบสนองความเสี่ยงส่วนบุคคลแต่ละประเภทนั้นอาจกระท า
ได้ในหลายลักษณะโดยอาจสรุปได้เป็น 2 ลักษณะหลัก ๆ ดังนี้ 
 1.  การหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงโดยหาวิธีป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย เช่น ไม่ขับรถเร็ว 
ล้างมือบ่อย ๆ เป็นต้น 
 2.  การโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยด้วยการท าประกันภัย ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยง
ให้มีความรุนแรงน้อยลงเพราะหากมีความเสียหายเกิดข้ึนจะได้รับเงินค่าสินไหมมาช่วยชดเชยความเสียหายได้ 
 ดังนั้นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยจึงควรเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคล
เพื่อจะได้สามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้นซึ่งอาจท าให้บุคคลต่าง ๆ มี
ความต้องการท าประกันภัยมากข้ึน 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่6.4  
ประโยชน์และข้อจ ากดัของการบริหารความเส่ียง 
   
 
1. ประโยชน์ของการบริหารความเส่ียง 
 เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีระบบซึ่งออกแบบขึ้นมาเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ การบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์หลายประการ ที่ส าคัญ
มีดังนี้ 
 1)  ท าให้สามารถบริหารความไม่แน่นอนโดยสามารถระบุ ประเมิน และจัดการกบัความเส่ียงและโอกาสได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ โดยทั่วไปบุคคลหรือองค์กรมักจะเผชิญกับความไม่แน่นอน ซึ่งความไม่แน่นอนนี้อาจจะ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก (โอกาส) หรืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ใน ทางลบ (ความเสี่ยง) ก็ได้ การบริหารความเสี่ยงจะ
ช่วยท าให้สามารถใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบโดยสามารถจัดการ
เหตุการณ์ที่อาจท าความเสียหายให้แก่บุคคล หรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2)  ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะช่วยลดอุปสรรค 
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 3)  ช่วยให้สามารถตอบสนองความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะมี
การประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จึงท าให้สามารถเลือกวิธีการในการตอบสนองความเสี่ยง
ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 4)  ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าแก่บุคคลหรือองค์กร เนื่องจากการบริหารความ
เสี่ยงจะมีการระบุเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและเป็นโอกาสของบุคคลหรือองค์กร จึงสามารถพิจารณาน าโอกาสหรือ
เหตุการณ์ที่เป็นผลดีนั้นไปก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อฉกฉวยโอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลหรือองค์กรให้มาก
ที่สุดในขณะที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือผลลบก็สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็จะท าให้สามารถเพิ่มมูลค่าแก่บุคคลหรือองค์กรได้ในที่สุด 
 5)  ช่วยให้การจดัสรรทรัพยากรและเงินทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะมี
การประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงว่าเหตุการณ์หรือกิจกรรมใดมีความเสี่ยงสูงหรือมี
ความส าคัญมากและเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงต่ าหรือส าคัญน้อย การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงนี้จะท าให้
ทราบว่าควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมใดมากน้อยแค่ไหน และควรจัดสรรทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมอย่างไรและใช้
เงินทุนเท่าใด การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรและเงินทุนในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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เร่ืองที ่6.1  
แนวคดิเกีย่วกบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 
   
  

การด าเนินชีวิตของบุคคลและการด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหาก าไร หรือมิได้
แสวงหาก าไรก็ตามล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งสิ้น เพราะปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา เช่น เทคโนโลยี ภาวะตลาด คู่แข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค ราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรได้ โดยที่เหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ดังกล่าวเป็น
สิ่งที่ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ความไม่แน่นอนเหล่านี้จึงอาจมีผลท าให้การด าเนินงานของบุคคล
หรือองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเมื่อเกิดความไม่แน่นอนจึงท าให้มีความเสี่ยงเกิดข้ึน  
 
1. ความหมายของความเส่ียง 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงาน  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือ
ทางลบก็ได้ 
 จะเห็นว่าความเสี่ยงจะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใด โดยที่
เหตุการณ์ความไม่แน่นอนนั้นจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
วางไว้ ถ้าผลการด าเนินงานจริงมีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากเท่าใด ก็จะถือว่า
มีความเสี่ยงมากเท่านั้น กล่าวคือ ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายมาก ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงมาก 
แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายน้อย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อย ทั้งนี้ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น
สามารถเป็นไปได้ทั้งทางบวกที่เป็นผลดี และทางลบที่เป็นผลเสียต่อการด าเนินงาน โดยทั่วไปผลกระทบในทางบวกจะ
เรียกว่าโอกาส (Opportunity) ส่วนผลกระทบในทางลบจะเรียกว่าความเสี่ยง (Risk) 
 ความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการด าเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม 
บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตราก าลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรือ
อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ  คู่แข่งขัน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้อาจมีผลท าให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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เร่ืองที ่6.4  
ประโยชน์และข้อจ ากดัของการบริหารความเส่ียง 
   
 
1. ประโยชน์ของการบริหารความเส่ียง 
 เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีระบบซึ่งออกแบบขึ้นมาเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ การบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์หลายประการ ที่ส าคัญ
มีดังนี้ 
 1)  ท าให้สามารถบริหารความไม่แน่นอนโดยสามารถระบุ ประเมิน และจัดการกบัความเส่ียงและโอกาสได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ โดยทั่วไปบุคคลหรือองค์กรมักจะเผชิญกับความไม่แน่นอน ซึ่งความไม่แน่นอนนี้อาจจะ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก (โอกาส) หรืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ใน ทางลบ (ความเสี่ยง) ก็ได้ การบริหารความเสี่ยงจะ
ช่วยท าให้สามารถใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบโดยสามารถจัดการ
เหตุการณ์ที่อาจท าความเสียหายให้แก่บุคคล หรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2)  ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะช่วยลดอุปสรรค 
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 3)  ช่วยให้สามารถตอบสนองความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะมี
การประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จึงท าให้สามารถเลือกวิธีการในการตอบสนองความเสี่ยง
ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 4)  ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าแก่บุคคลหรือองค์กร เนื่องจากการบริหารความ
เสี่ยงจะมีการระบุเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและเป็นโอกาสของบุคคลหรือองค์กร จึงสามารถพิจารณาน าโอกาสหรือ
เหตุการณ์ที่เป็นผลดีนั้นไปก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อฉกฉวยโอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลหรือองค์กรให้มาก
ที่สุดในขณะที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือผลลบก็สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็จะท าให้สามารถเพิ่มมูลค่าแก่บุคคลหรือองค์กรได้ในที่สุด 
 5)  ช่วยให้การจดัสรรทรัพยากรและเงินทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะมี
การประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงว่าเหตุการณ์หรือกิจกรรมใดมีความเสี่ยงสูงหรือมี
ความส าคัญมากและเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงต่ าหรือส าคัญน้อย การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงนี้จะท าให้
ทราบว่าควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมใดมากน้อยแค่ไหน และควรจัดสรรทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมอย่างไรและใช้
เงินทุนเท่าใด การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรและเงินทุนในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2. ข้อจ ากดัของการบริหารความเส่ียง 
 แม้ว่าการบริหารความเสี่ยงจะมีประโยชน์หรือข้อดีหลายประการ แต่การบริหารความเสี่ยงก็มีข้อจ ากัดที่ท า
ให้การบริหารความเสี่ยงไม่มีประสิทธิผลตามที่ต้องการหรือไม่สามารถมั่นใจได้ 100% ว่ากิจการจะบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้ ข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงมีหลายประการ ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 1)  ความเส่ียงเป็นเร่ืองที่เกีย่วข้องกบัอนาคตซ่ึงมีความไม่แน่นอน คาดการณ์ได้ยาก จึงอาจเกิดเหตุการณ์ที่
ไม่คาดฝันท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว อุทกภัยอย่างรุนแรง การ
ชุมนุมประท้วง โรคระบาด วิกฤติการณ์ทางการเงิน เป็นต้น 
 2)  อาจไม่สามารถจัดการความเส่ียงได้ทุกเร่ือง การบริหารความเสี่ยงจ าเป็นต้องพิจารณาต้นทุนและ
ประโยชน์ที่เก่ียวข้องว่าคุ้มค่ากันหรือไม่ ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถบริหารความเสี่ยงได้ทั้งหมด 
 3)  มีการใช้ดลุยพนิิจ การบริหารความเสี่ยงมีการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดได้บ้าง 
 4)  อาจมีการทุจริต หรือสมรู้ร่วมคิดของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและ 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ด้วยข้อจ ากัดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นจึงอาจท าให้บุคคลหรือองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม ที่ต้องการแม้ว่า
จะมีการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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การบริหารความเส่ียงส าหรับบุคคล     6-3 
 

 

เร่ืองที ่6.1  
แนวคดิเกีย่วกบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 
   
  

การด าเนินชีวิตของบุคคลและการด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหาก าไร หรือมิได้
แสวงหาก าไรก็ตามล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งสิ้น เพราะปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา เช่น เทคโนโลยี ภาวะตลาด คู่แข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค ราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรได้ โดยที่เหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ดังกล่าวเป็น
สิ่งที่ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ความไม่แน่นอนเหล่านี้จึงอาจมีผลท าให้การด าเนินงานของบุคคล
หรือองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเมื่อเกิดความไม่แน่นอนจึงท าให้มีความเสี่ยงเกิดข้ึน  
 
1. ความหมายของความเส่ียง 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงาน  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือ
ทางลบก็ได้ 
 จะเห็นว่าความเสี่ยงจะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใด โดยที่
เหตุการณ์ความไม่แน่นอนนั้นจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
วางไว้ ถ้าผลการด าเนินงานจริงมีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากเท่าใด ก็จะถือว่า
มีความเสี่ยงมากเท่านั้น กล่าวคือ ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายมาก ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงมาก 
แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายน้อย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อย ทั้งนี้ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น
สามารถเป็นไปได้ทั้งทางบวกที่เป็นผลดี และทางลบที่เป็นผลเสียต่อการด าเนินงาน โดยทั่วไปผลกระทบในทางบวกจะ
เรียกว่าโอกาส (Opportunity) ส่วนผลกระทบในทางลบจะเรียกว่าความเสี่ยง (Risk) 
 ความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการด าเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม 
บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตราก าลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรือ
อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ  คู่แข่งขัน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้อาจมีผลท าให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 7.2 องค์ประกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหนา้ประกันชวีิต 
 7.3 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวติ 
 7.4 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวติ 

 
แนวคดิ  

1. จรรยาบรรณเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความส านึกบนศีลธรรมและกฎหมายในลักษณะเป็นพันธกรณีที่ผูกพัน
บุคคลไว้กับอาชีพนั้น ๆ ด้วยความเข้าใจในเหตุผล แล้วเป็นการกระท าโดยไม่ต้องชักชวนหรือบังคับ แต่
โดยความส านึกในศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์ นายหน้าประกันชีวิตที่มีจรรยาบรรณจะช่วยสร้าง
ภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อการประกันชีวิตให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน น าไปสู่การเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ
ประกันชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้า อันจะส่งผลไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 

2. องค์ประกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของธุรกิจประกันชีวิตเกิดจาก 3 ปัจจัยที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทุจริต 
ได้แก่ 1) มีความกดดันหรือแรงจูงใจ 2) มีโอกาสในการกระท าผิด และ 3) มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่ท าให้
ผู้กระท ามีความรู้สึกดีขึ้น เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็สามารถกระตุ้นให้มีการกระท าทุจริตได้ ดังนั้นการปิด
โอกาสในการก่อการทุจริตโดยการเสริมจุดแข็งของการควบคุมภายในนั้น  จะเป็นการสร้างเกราะป้องกัน
ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต 3 ขั้นตอนที่ส าคัญได้แก่       
1) การป้องกัน 2) การตรวจจับ และ 3) การตอบสนองในรูปแบบต่าง ๆ  

3. จรรยาบรรณในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ  
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้   
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่
แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์     
8) ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่
เสมอ 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง    
อาชีวปฏิญาณ 
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4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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 พร้อมทั้งกรณศึีกษา                           (1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
 
เร่ืองที ่  

7.1 ความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันชีวติ  
 7.2 องค์ประกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหนา้ประกันชวีิต 
 7.3 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวติ 
 7.4 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวติ 

 
แนวคดิ  

1. จรรยาบรรณเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความส านึกบนศีลธรรมและกฎหมายในลักษณะเป็นพันธกรณีที่ผูกพัน
บุคคลไว้กับอาชีพนั้น ๆ ด้วยความเข้าใจในเหตุผล แล้วเป็นการกระท าโดยไม่ต้องชักชวนหรือบังคับ แต่
โดยความส านึกในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ นายหน้าประกันชีวิตที่มีจรรยาบรรณจะช่วยสร้าง
ภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อการประกันชีวิตให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน น าไปสู่การเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ
ประกันชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้า อันจะส่งผลไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 

2. องค์ประกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของธุรกิจประกันชีวิตเกิดจาก 3 ปัจจัยที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทุจริต 
ได้แก่ 1) มีความกดดันหรือแรงจูงใจ 2) มีโอกาสในการกระท าผิด และ 3) มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่ท าให้
ผู้กระท ามีความรู้สึกดีขึ้น เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็สามารถกระตุ้นให้มีการกระท าทุจริตได้ ดังนั้นการปิด
โอกาสในการก่อการทุจริตโดยการเสริมจุดแข็งของการควบคุมภายในนั้น  จะเป็นการสร้างเกราะป้องกัน
ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต 3 ขั้นตอนที่ส าคัญได้แก่       
1) การป้องกัน 2) การตรวจจับ และ 3) การตอบสนองในรูปแบบต่าง ๆ  

3. จรรยาบรรณในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ  
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้   
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่
แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์     
8) ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่
เสมอ 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง    
อาชีวปฏิญาณ 
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  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-3 
 

 
 

4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่7.1  
ความส าคญัของจรรยาบรรณกบัการเพิม่ผลผลติ 
ของนายหน้าประกนัชีวติ 
   
  

ธุรกิจประกันชีวิตส่วนใหญ่ด าเนินการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยนายหน้าประกันชีวิต 
ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้เอาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต โดยมีบทบาทหน้าที่ส าคัญต่อการชี้ชวนชักน า
ให้คนทั่วไปเข้ามาท าประกันชวีิต บริษัทประกันชีวิตจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีข้อพึงปฏิบัติส าหรับการขายประกันชีวิต
ขึ้นไว้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการขายประกันชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ มี
ระบบการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ และระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตเป็นนักขาย
ประกันชีวิตมืออาชีพย่างแท้จริง 

คุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตที่ดีนั้นจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันชีวิตเป็นอย่างดี สามารถใช้ค าอธิบายชี้แจงสาระส าคัญของเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน 
และตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้บริโภคอย่าง
ตรงไปตรงมา พร้อมกับประเมินวิเคราะห์ความต้องการให้มีความสอดคล้องกับฐานะอาชีพ และรายได้ของผู้บริโภค 
และน าเสนอสินค้าที่เหมาะสมกับความจ าเป็น การให้ค าแนะน าในเรื่องเปิดเผยและการแถลงข้อมูลส่วนบุคคลตาม
ความเป็นจริงลงในใบค าขอเอาประกันภัย เพื่อความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยและสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย พร้อมกับวิธีการติดต่อมายังบริษัทประกันชีวิตเพื่อรับบริการด้านกรมธรรม์ บริการเรียกร้องผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์และแจ้งข้อร้องเรียน 

ดังนั้น นายหน้าประกันชีวิตจึงมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อการประกันชีวิตให้
เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน การให้ข้อมูลเก่ียวกับหลักการและวิธีการเอาประกันภัยที่ถูกต้องและการบริการที่ดีจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่ง และยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันชีวิตเจริญก้าวหน้าอันจะส่งผลไปสู่การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 
 
1. ความส าคญัของจรรยาบรรณนายหน้าประกนัชีวติ 
 การประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ทั้งใน
ด้านการระดมเงินออมเพ่ือพัฒนาประเทศ เกิดการลงทุนการจ้างแรงงานและการสร้างหลักประกันความมั่นคงของ
ครอบครัวผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น เป็นต้น ธุรกิจประกันชีวิตจึงเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก 
แต่เมื่อมองสัดส่วนการท าประกันชีวิตในประเทศแล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตัดสินใจท าประกันชีวิต เพราะยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าประกันชีวิต  

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

 

  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-3 
 

 
 

4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

7-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

เร่ืองที ่7.1  
ความส าคญัของจรรยาบรรณกบัการเพิม่ผลผลติ 
ของนายหน้าประกนัชีวติ 
   
  

ธุรกิจประกันชีวิตส่วนใหญ่ด าเนินการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยนายหน้าประกันชีวิต 
ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้เอาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต โดยมีบทบาทหน้าที่ส าคัญต่อการชี้ชวนชักน า
ให้คนทั่วไปเข้ามาท าประกันชวีิต บริษัทประกันชีวิตจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีข้อพึงปฏิบัติส าหรับการขายประกันชีวิต
ขึ้นไว้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการขายประกันชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ มี
ระบบการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ และระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตเป็นนักขาย
ประกันชีวิตมืออาชีพย่างแท้จริง 

คุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตที่ดีนั้นจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันชีวิตเป็นอย่างดี สามารถใช้ค าอธิบายชี้แจงสาระส าคัญของเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน 
และตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้บริโภคอย่าง
ตรงไปตรงมา พร้อมกับประเมินวิเคราะห์ความต้องการให้มีความสอดคล้องกับฐานะอาชีพ และรายได้ของผู้บริโภค 
และน าเสนอสินค้าที่เหมาะสมกับความจ าเป็น การให้ค าแนะน าในเรื่องเปิดเผยและการแถลงข้อมูลส่วนบุคคลตาม
ความเป็นจริงลงในใบค าขอเอาประกันภัย เพื่อความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยและสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย พร้อมกับวิธีการติดต่อมายังบริษัทประกันชีวิตเพื่อรับบริการด้านกรมธรรม์ บริการเรียกร้องผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์และแจ้งข้อร้องเรียน 

ดังนั้น นายหน้าประกันชีวิตจึงมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อการประกันชีวิตให้
เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน การให้ข้อมูลเก่ียวกับหลักการและวิธีการเอาประกันภัยที่ถูกต้องและการบริการที่ดีจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่ง และยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันชีวิตเจริญก้าวหน้าอันจะส่งผลไปสู่การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 
 
1. ความส าคญัของจรรยาบรรณนายหน้าประกนัชีวติ 
 การประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ทั้งใน
ด้านการระดมเงินออมเพื่อพัฒนาประเทศ เกิดการลงทุนการจ้างแรงงานและการสร้างหลักประกันความมั่นคงของ
ครอบครัวผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น เป็นต้น ธุรกิจประกันชีวิตจึงเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก 
แต่เมื่อมองสัดส่วนการท าประกันชีวิตในประเทศแล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตัดสินใจท าประกันชีวิต เพราะยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าประกันชีวิต  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-5 
 

 
 

   เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้เจริญเติบโต นายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นช่องทางจ าหน่ายกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่มีความส าคัญและใกล้ชิดประชาชน จะต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดี เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปยอมรับและเชื่อมั่นในธุรกิจประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จรรยาบรรณก็มีความส าคัญกับนายหน้าประกันชีวิตนี้ 
  1) ช่วยส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพและการบริการของนายหน้าประกันชีวิต 
        2) ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพนายหน้าประกันชีวิต เช่น ให้มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม 
 3) ช่วยลดปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบ และเห็นแก่ตัว 
 4) ช่วยท าให้ภาพลักษณ์ของนายหน้าประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตดียิ่ง ๆ ขึ้น 
 5) เป็นกลไกในการปกป้องนายหน้าประกันชีวิตที่ท าหน้าที่อย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อนายหน้าประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม
ให้ประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
หรือของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิต เป็นส าคัญ และในทางกลับกันถ้านายหน้าประกันชีวิต ละทิ้ง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
ไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัว เพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายหน้าประกัน
ชีวิต ในที่สุดวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อม ไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป   
 
2. การเพิม่ผลผลติของธุรกจิประกนัชีวติ 
 โครงสร้างตลาดประกันชีวิตในประเทศไทยเป็นโครงสร้างแบบที่มีการกระจุกตัวของส่วนแบ่งการตลาดอยู่ใน
บริษัทใหญ่เพียงไม่กี่ราย และลักษณะพฤติกรรมการแข่งขันเน้นที่คุณภาพของนายหน้าประกันชีวิต ดังนั้น ภายใต้
มุมมองในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในระยะยาวนั้น ธุรกิจจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยมีความเชื่อว่า
บุคลากรเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจ ด้วยการพัฒนาคุณภาพนายหน้าประกันชีวิตให้มีความเป็นเลิศเทียบเท่าระดับสากล
ที่สามารถแข่งขันได้โดยการมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพอย่างเข้มข้น มีความรู้ อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการให้บริการ การ
น าเสนอขายจึงต้องกระท าอย่างมีจรรยาบรรณเพราะ  
  1) จรรยาบรรณจะช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ผลิต ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและ
ยุติธรรม ท าให้เกิดความเชื่อถือในสังคม  
  2) จรรยาบรรณช่วยท าให้คนท างานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 
  3) จรรยาบรรณก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นการสร้างความภักดีแก่ผู้บริโภค และ  
  4) จรรยาบรรณก่อให้เกิดการท างานอย่างมีความสุข เมื่อทุกฝ่ายมีจรรยาบรรณ ย่อมลดการเอารัดเอาเปรียบ 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 จากการที่นายหน้าประกันชีวิตมีจรรยาบรรณที่ดี ท าให้บริษัทมีนายหน้าประกันชีวิตที่มีคุณภาพ ได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชน ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทประกันชีวิตเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน บริษัทก็จะได้รับ
ความนิยมอย่างสูงจากสังคม คนก็จะหลั่งไหลมาเป็นนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทมากยิ่งขึ้น ท าให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 ด้วยเหตุว่าจรรยาบรรณในอาชีพต่าง ๆ ล้วนเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ บทเรียนของคนในอาชีพนั้น ๆ 
ว่าต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือและความก้าวหน้าในอาชีพ เฉกเช่นจรรยาบรรณ
ของอาชีพนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับการกลั่นกรองมาแล้วว่า หากปฏิบัติได้ดังนี้ จะท าให้นายหน้าประกันชีวิตผู้นั้น
ได้รับความเชื่อถือและจะมีผลผลิตมากขึ้น เช่นการตอกย้ าในเร่ืองของความซื่อสัตย์และประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรม
จารีตประเพณี  ย่อมท าให้ได้รับความนิยม ความเชื่อถือ ท าให้ผู้ เอาประกันชีวิตแนะน าผู้มุ่งหวังรายใหม่ต่อ ๆ ไปอีก  
ส่วนการเอาใจใส่บริการลูกค้า ดูแลสิทธิของเขา รวมถึงการท าหน้าที่อย่างถูกต้อง ท าให้ลูกค้าประทับใจ ไว้ใจ และ
สุดท้าย การหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ท าให้นายหน้าประกันชีวิตมีความรู้ใหม่  ๆ ทักษะใหม่ ๆ และมี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ น าเสนอต่อผู้มุ่งหวัง เปิดโอกาสให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น  น าไปสู่การเพิ่มผลผลิตของนายหน้า
ประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมในที่สุด  
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  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-3 
 

 
 

4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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สุดท้าย การหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ท าให้นายหน้าประกันชีวิตมีความรู้ใหม่  ๆ ทักษะใหม่ ๆ และมี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ น าเสนอต่อผู้มุ่งหวัง เปิดโอกาสให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น  น าไปสู่การเพิ่มผลผลิตของนายหน้า
ประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมในที่สุด  
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เร่ืองที ่7.2  
องค์ประกอบทีจ่ะท าให้เกดิการทุจริตของนายหน้าประกนัชีวติ 
  
 

ปัจจุบันเรามักได้ทราบข่าวการทุจริตเกิดขึ้นมากมายทั้งในภาคเอกชนและราชการ จากสื่อต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จึงท าให้ภาคเอกชนและภาครัฐต่างลุกขึ้นมารณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและหาทาง
ป้องกันในเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อมิให้เกิดความเสียหายทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมของประเทศในที่สุด ปัจจุบันการ
ทุจริตในรูปแบบของนโยบายและการประพฤติผิดในองค์กรยังคงเป็นปัญหาและความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภายใต้ความกดดันของปัญหาทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นและการควบคุมภายในที่อาจอ่อนแอลง  จนท าให้เกิด
โอกาสในการทุจริตได้ 
 

1. ความหมายของการทุจริต 
ความหมายของการทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 ซ่ึงก าหนดว่า “โดยทุจริต” หมายความว่า 

เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน โดยในที่นี้จะเน้นในเรื่องการทุจริตใน
ต าแหน่งหน้าที่ของการปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกว่าการทุจริตในต าแหน่งหน้าที่ (Occupational Fraud) และให้ค านิยามว่า 
“การที่บุคคลใดใช้อ านาจในหน้าที่การงานของตนก่อให้เกิดลาภอันมิควรได้หรือการใช้ทรัพยากรบุคคลหรือทรัพย์สิน
ขององค์กรโดยผิดวัตถุประสงค์” 

การทุจริตโดยใช้ต าแหน่งหน้าที่มีมานานแล้ว แต่ไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์หรือมาตรการในการป้องกันหรือ
ตรวจสอบการทุจริตประเภทนี้อย่างจริงจังและชัดเจน จนกระทั่งหลังเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกคือ
บริษัท Enron และ WorldCom ตกแต่งบัญชีจนต้องปิดกิจการ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา 
(American Institute of Certified Public Auditors – AICPA) จึงได้ประกาศมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับที่ 82 
(SAS No.82) เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบการทุจริตในองค์กร และตามด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับที่ 99 (SAS 
No.99) ให้ผู้สอบบัญชีตรวจหาการทุจริตจากงบการเงินด้วย ส าหรับประเทศไทยได้มีการประกาศมาตรฐานการสอบ
บัญชีหมวดที่ 240 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจหาการทุจริตจากงบการเงิน 

 การทุจริตในต าแหน่งหน้าที่ (Occupational Fraud) การทุจริตประเภทนี้ในภาคเอกชนมีหลายลักษณะ 
เช่น การค้าหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Insider Trading Fraud) การ
ยักยอกเงิน (Embezzlement) การท าใบเสร็จรับเงินเท็จ (False Billing Schemes) การทุจริตเกี่ยวกับหลักทรัพย์ 
(Securities Fraud) การปลอมแปลงลายมือหรือเอกสาร (Forgery) เป็นต้น 
 
2. ประเภทของการทุจริตโดยใช้ต าแหน่งหน้าที ่

การทุจริตโดยใช้ต าแหน่งหน้าที่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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2.1 การยักยอกทรัพย์สิน (Asset Misappropriation) เป็นการทุจริตที่พบเห็นได้ทั่วไป โดยเป็นการยักยอก 
เงินสดและการยักยอกทรัพย์สินอ่ืน ๆ การทุจริตประเภทนี้จะเป็นการขโมยหรือน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางที่ผิด 
เช่น การขโมยทรัพย์สิน การน าเครื่องเขียนแบบพิมพ์หรืออุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว การน า
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวมาเบิกจากบริษัท เป็นต้น ตัวอย่างที่เก่ียวกับการยักยอกทรัพย์สินของนายหน้าประกันชีวิต เช่น นาย
เอ็มตกลงท าประกันชีวิตและได้ช าระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหนุ่ยซึ่งเป็นนายหน้าประกันชีวิต แต่นายหนุ่ยไม่ได้ออก
หลักฐานการรับเงินค่าเบี้ยประกันภัย เพราะนายหนุ่ยเห็นว่าการช าระเบี้ยประกันภัยมีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน จึงน า
เงินนั้นไปใช้ส่วนตัวก่อนและน าส่งบริษัทภายหลัง โดยไม่เกินระยะเวลาผ่อนผัน 

2.2 การคอร์รัปช่ัน (Corruption) เป็นการทุจริตโดยใช้อ านาจหน้าท่ีงานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง
หรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เช่น การรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบริษัทที่มาประมูลงาน หรือจากบริษัทจ าหน่ายสินค้า  
หรือการมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เป็นต้น ตัวอย่างที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นของนายหน้าประกันชีวิต เช่น นาย
ธันวากับนายมังกร ทั้งสองคนเป็นนายหน้าของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ได้ร่วมมือกันจัดท าโครงการประชาสัมพันธ์
สิทธิประโยชน์ของการท าประกันชีวิต โดยได้ขอสนับสนุนงบประมาณการจัดบูธแสดงสินค้าจากบริษัทเครื่องดื่มชูก าลัง
แห่งหนึ่ง ได้เงินสนับสนุนโครงการมาจ านวน 20,000 บาท แต่เมื่อถึงเวลาจัดโครงการจริง ๆ นายธันวากับนายมังกรได้
น าเงินสดมาแบ่งกันคนละคร่ึง และน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงพบปะสังสรรค์ในหมู่เพื่อน ๆ 

2.3 การทุจริตในงบการเงิน ( Fraudulent Statements) เป็นการทุจริตโดยการแก้ไขข้อมูลในงบการเงินของ
บริษัท เช่น การแสดงรายรับสูงกว่าที่ควรจะเป็น การแสดงรายจ่ายหรือหนี้สินต่ ากว่าที่ควรจะเป็น เพื่อให้ผู้ลงทุนหรือ
ผู้ใช้งบการเงินเห็นว่าผลการด าเนินงานของบริษัทดี มีผลก าไรสูง อาจส่งผลให้หุ้นของบริษัทมีราคาสูงขึ้น หรืออาจ
แก้ไขงบการเงินเนื่องจากพนักงานผู้นั้นยักยอกทรัพย์สินของบริษัท เป็นต้น แต่การที่จะกระท าเช่นนี้ได้ บุคคลนั้น
จะต้องมีอ านาจหน้าที่ในงานนั้น ๆ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบปฏิบัติงานได้ ตัวอย่างที่เก่ียวกับ
การทุจริตในงบการเงินของนายหน้าประกันชีวิต เช่น นายหน้านิติบุคคลได้ปลอมแปลงแก้ไขตัวเลขในงบการเงินจาก
รายงานประจ าปีเพื่อน าไปให้ลูกค้าผู้มุ่งหวังดู โดยมีวัตถุประสงค์ในการขายประกันกลุ่มให้กับพนักงานบริษัทเป้าหมาย 
และผู้บริหารบริษัทนั้นเข้าใจว่า บริษัทประกันชีวิตที่นายหน้านิติบุคคลน ารายละเอียดข้อมูลกรมธรรม์ประกันกลุ่มที่
น าเสนอ มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งตามตัวเลขที่นายหน้านิติบุคคลปลอมแปลงแก้ไข ทั้ง ๆ ที่ปัจจุบันบริษัทประกัน
ชีวิตที่นายหน้านิติบุคคลสังกัดมีปัญหาขาดสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว   

 
3. ปัจจยัการทุจริตในองค์กร 

ปัจจัยการทุจริตในองค์กรไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด มักจะเกิดจาก 3 ปัจจัยที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทุจริต (The 
Fraud Triangle) แสดงดังภาพที่ 7.2 

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

 

  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-3 
 

 
 

4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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7-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

2.1 การยักยอกทรัพย์สิน (Asset Misappropriation) เป็นการทุจริตที่พบเห็นได้ทั่วไป โดยเป็นการยักยอก 
เงินสดและการยักยอกทรัพย์สินอ่ืน ๆ การทุจริตประเภทนี้จะเป็นการขโมยหรือน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางที่ผิด 
เช่น การขโมยทรัพย์สิน การน าเครื่องเขียนแบบพิมพ์หรืออุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว การน า
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวมาเบิกจากบริษัท เป็นต้น ตัวอย่างที่เก่ียวกับการยักยอกทรัพย์สินของนายหน้าประกันชีวิต เช่น นาย
เอ็มตกลงท าประกันชีวิตและได้ช าระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหนุ่ยซึ่งเป็นนายหน้าประกันชีวิต แต่นายหนุ่ยไม่ได้ออก
หลักฐานการรับเงินค่าเบี้ยประกันภัย เพราะนายหนุ่ยเห็นว่าการช าระเบี้ยประกันภัยมีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน จึงน า
เงินนั้นไปใช้ส่วนตัวก่อนและน าส่งบริษัทภายหลัง โดยไม่เกินระยะเวลาผ่อนผัน 

2.2 การคอร์รัปช่ัน (Corruption) เป็นการทุจริตโดยใช้อ านาจหน้าที่งานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง
หรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เช่น การรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบริษัทที่มาประมูลงาน หรือจากบริษัทจ าหน่ายสินค้า  
หรือการมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เป็นต้น ตัวอย่างที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นของนายหน้าประกันชีวิต เช่น นาย
ธันวากับนายมังกร ทั้งสองคนเป็นนายหน้าของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ได้ร่วมมือกันจัดท าโครงการประชาสัมพันธ์
สิทธิประโยชน์ของการท าประกันชีวิต โดยได้ขอสนับสนุนงบประมาณการจัดบูธแสดงสินค้าจากบริษัทเครื่องดื่มชูก าลัง
แห่งหนึ่ง ได้เงินสนับสนุนโครงการมาจ านวน 20,000 บาท แต่เมื่อถึงเวลาจัดโครงการจริง ๆ นายธันวากับนายมังกรได้
น าเงินสดมาแบ่งกันคนละคร่ึง และน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงพบปะสังสรรค์ในหมู่เพื่อน ๆ 

2.3 การทุจริตในงบการเงิน ( Fraudulent Statements) เป็นการทุจริตโดยการแก้ไขข้อมูลในงบการเงินของ
บริษัท เช่น การแสดงรายรับสูงกว่าที่ควรจะเป็น การแสดงรายจ่ายหรือหนี้สินต่ ากว่าที่ควรจะเป็น เพื่อให้ผู้ลงทุนหรือ
ผู้ใช้งบการเงินเห็นว่าผลการด าเนินงานของบริษัทดี มีผลก าไรสูง อาจส่งผลให้หุ้นของบริษัทมีราคาสูงขึ้น หรืออาจ
แก้ไขงบการเงินเนื่องจากพนักงานผู้นั้นยักยอกทรัพย์สินของบริษัท เป็นต้น แต่การที่จะกระท าเช่นนี้ได้ บุคคลนั้น
จะต้องมีอ านาจหน้าที่ในงานนั้น ๆ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบปฏิบัติงานได้ ตัวอย่างที่เก่ียวกับ
การทุจริตในงบการเงินของนายหน้าประกันชีวิต เช่น นายหน้านิติบุคคลได้ปลอมแปลงแก้ไขตัวเลขในงบการเงินจาก
รายงานประจ าปีเพื่อน าไปให้ลูกค้าผู้มุ่งหวังดู โดยมีวัตถุประสงค์ในการขายประกันกลุ่มให้กับพนักงานบริษัทเป้าหมาย 
และผู้บริหารบริษัทนั้นเข้าใจว่า บริษัทประกันชีวิตที่นายหน้านิติบุคคลน ารายละเอียดข้อมูลกรมธรรม์ประกันกลุ่มที่
น าเสนอ มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งตามตัวเลขที่นายหน้านิติบุคคลปลอมแปลงแก้ไข ทั้ง ๆ ที่ปัจจุบันบริษัทประกัน
ชีวิตที่นายหน้านิติบุคคลสังกัดมีปัญหาขาดสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว   

 
3. ปัจจยัการทุจริตในองค์กร 

ปัจจัยการทุจริตในองค์กรไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด มักจะเกิดจาก 3 ปัจจัยที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทุจริต (The 
Fraud Triangle) แสดงดังภาพที่ 7.2 
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ภาพที ่7.2 แสดงสามเหลีย่มทุจริต (The Fraud Triangle) 
 
จากภาพที่ 7.2 ปัจจัยการทุจริตในองค์กร มีดังนี้ 
3.1 มีความกดดันหรือแรงจงูใจ (Motivation) ผู้ทุจริตมีความกดดันหรือมีแรงจูงใจให้กระท าการทุจริตซึ่งอาจ

เกิดจาก 
3.1.1 ความกดดันในการปฏิบัติงาน เช่น กิจการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยใช้วัดผลลัพธ์

ทางการเงินระยะสั้น เช่น ยอดขายหรือผลก าไรสูงเกินไป และหากปฏิบัติไม่ได้จะถูกลงโทษ จึงมักเป็นความกดดันให้
ทุจริตโดยการแก้ไขรายงานและตัวเลขบัญชี 

3.1.2 ความกดดันและแรงจูงใจส่วนตัว เช่น ความเดือดร้อนทางการเงินเฉพาะหน้า หรือจากอุปนิสัย
ส่วนตัว เช่น ติดการพนัน สุรุ่ยสุร่าย เป็นคนฉลาดแกมโกง เป็นต้น 

3.2 มีโอกาสในการกระทําผิด (Opportunity) ได้แก่ โอกาสในการกระท าทุจริต โอกาสที่จะปกปิดการกระท า 
และโอกาสที่จะแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริต โอกาสในการกระท าผิดอันเกิดจากจุดอ่อนในการควบคุม
ภายในที่จะป้องกันและค้นพบการทุจริตให้ทันกาล ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายขององค์กร 
การละเมิดหรือยกเว้นการควบคุมไม่ต้องได้รับการตรวจสอบ ขาดการควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินสภาพคล่องและระบบ
สารสนเทศส าคัญ ส่วนจุดอ่อนที่ขาดการควบคุมแบบค้นพบ เช่น ไม่มีระบบร่องรอยการตรวจสอบ (Audit Trail) ท าให้
สามารถท าความผิดได้โดยไร้ร่องรอยหรือตรวจพบยาก ไม่มีระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติที่จะค้นพบได้ในเวลาเกิด
จริง ไม่มีการตรวจนับทรัพย์สินและการกระทบยอดบัญชีส าคัญทุกเดือน เป็นต้น 

3.3 มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่ทําให้ผู้ กระทํามีความรู้สึกดีขึ้น (Rationalization) เช่น อ้างด้านความจ าเป็น
เดอืดร้อนส่วนตัว อ้างว่าเป็นประเพณีทางธุรกิจ ไม่ทราบว่าเป็นความผิด เพราะเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ท า หรืออ้างว่าท าเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม เช่น ตกแต่งงบการเงินให้มีผลก าไรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพอใจเพราะได้รับเงินปันผลและราคาหุ้นสูง หรือ
อ้างว่าท าเพื่อไม่ให้กิจการล้มละลาย เป็นต้น 

มีความกดดันหรือ
แรงจูงใจ 

มีข้ออ้างหรือ
เหตุผลที่ท าให้

ผู้กระท ามี
ความรู้สึกดีข้ึน 

มีโอกาสในการ
กระท าผิด 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

7-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

 นอกจากนี้ พฤติกรรมและลักษณะเฉพาะของบุคคลอาจบ่งบอกถึงสัญญาณที่จะท าการทุจริตได้เช่นกัน ดังนั้น 
ผู้บริหารขององค์กรควรให้ความส าคัญในพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุให้พนักงานท าการทุจริตเพื่อที่จะสืบหาพนักงานที่มี
พฤติกรรมเช่นนั้นและมาตรการป้องกันการเกิดการทุจริต เพราะจะมีผลดีต่อองค์กรมากกว่าที่จะตรวจพบการทุจริต
ภายหลัง เนื่องจากท าให้การทุจริตในองค์กรลดน้อยลงรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีด้วย 

ทั้งนี้ เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็สามารถกระตุ้นให้พนักงานกระท าทุจริตได้ ดังนั้นการปิดโอกาสในการก่อการ
ทุจริตโดยการเสริมจุดแข็งของการควบคุมภายในนั้น จะเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี 

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีอยู่แล้วต่อผลกระทบจากการทุจริตต่อ
บริษัทไม่ว่าจะเป็นจากระดับไหนในองค์กร แต่พนักงานระดับกลางและระดับล่างนั้นอาจมีความไม่ชัดเจนต่อผลกระทบ
ดังกล่าว ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารระดับสูง (Tone at the Top) จึงต้องมีความชัดเจนและควรมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างจิตส านึกให้กับพนักงานในทุกระดับ 
 
4. การบริหารความเส่ียงจากการทุจริต  

การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตมี 3 ข้ันตอนที่ส าคัญได้แก ่
4.1 การป้องกัน (Prevention) การพิจารณาความเสี่ยงจากการทุจริตและหาวิธีป้องกันผ่านระบบการควบคุม

ภายในเพื่อไม่ให้การทุจริตเกิดข้ึน โดยควรจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในเร่ืองดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง การส่งสัญญาณว่ามี
การเฝ้าติดตามปัญหาการทุจริตถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย บางบริษัทได้มีการจัดท า Corporate Intelligence เพื่อ
ตรวจสอบ เฝ้าติดตามและเก็บข้อมูลในเร่ืองของการด าเนินชีวิตประจ าวันของพนักงานและฝ่ายบริหารกันเลยทีเดียว 

4.2 การตรวจจับ (Detection) การพบทุจริตภายในองค์กรมักจะมาจากการให้ข้อมูลของพนักงานหรือที่
เรียกว่า Whistle Blowing จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเเจ้งการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งควรจะต้องมีหลายช่อง
ทางการติดต่อ ที่ส าคัญที่สุดคือบริษัทจะต้องสามารถรักษาความลับและรับรองความปลอดภัยให้กับผู้แจ้งได้ 

4.3 การตอบสนอง (Response) โดยตอบสนองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทลงโทษที่เข้มงวด พนักงานที่ทุจริต
จะต้องรับผิดชอบและถูกฟ้องร้องด าเนินคดีเพื่อเป็นการส่งสัญญาณถึงความจริงจังของฝ่ายบริหาร ข้ันตอนการสืบสวน
และการตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข้อสรุปต้องมีความชัดเจนและยุติธรรม เพื่อป้องกันการถูกฟ้องกลับว่ามีการกล่าวหา
อย่างไม่ถูกต้อง ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งจากการเสวนาคือสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ ซึ่งอาจน าไปสู่การทุจริต 
เช่น การจัดโครงสร้างบริษัทที่ซับซ้อนซึ่งยากต่อการตรวจสอบ การมีบริษัทในกลุ่มจดทะเบียนในประเทศที่ไม่โปร่งใส
การขออนุมัติเงินกู้โดยไม่ผ่านคณะกรรมการ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการกระท าธุรกรรมในนาม
บริษัทแต่เพียงผู้เดียว คณะกรรมการบริษัทถูกจ ากัดอ านาจในการควบคุมดูแล การเชื่อใจและมอบหมายความ
รับผิดชอบให้กับผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวโดยขาดการตรวจสอบ การขาดการแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีดี ขาดการป้องกันใน
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เป็นต้น 
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  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-3 
 

 
 

4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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7-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

 นอกจากนี้ พฤติกรรมและลักษณะเฉพาะของบุคคลอาจบ่งบอกถึงสัญญาณที่จะท าการทุจริตได้เช่นกัน ดังนั้น 
ผู้บริหารขององค์กรควรให้ความส าคัญในพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุให้พนักงานท าการทุจริตเพื่อที่จะสืบหาพนักงานที่มี
พฤติกรรมเช่นนั้นและมาตรการป้องกันการเกิดการทุจริต เพราะจะมีผลดีต่อองค์กรมากกว่าที่จะตรวจพบการทุจริต
ภายหลัง เนื่องจากท าให้การทุจริตในองค์กรลดน้อยลงรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีด้วย 

ทั้งนี้ เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็สามารถกระตุ้นให้พนักงานกระท าทุจริตได้ ดังนั้นการปิดโอกาสในการก่อการ
ทุจริตโดยการเสริมจุดแข็งของการควบคุมภายในนั้น จะเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี 

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีอยู่แล้วต่อผลกระทบจากการทุจริตต่อ
บริษัทไม่ว่าจะเป็นจากระดับไหนในองค์กร แต่พนักงานระดับกลางและระดับล่างนั้นอาจมีความไม่ชัดเจนต่อผลกระทบ
ดังกล่าว ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารระดับสูง (Tone at the Top) จึงต้องมีความชัดเจนและควรมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างจิตส านึกให้กับพนักงานในทุกระดับ 
 
4. การบริหารความเส่ียงจากการทุจริต  

การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตมี 3 ข้ันตอนที่ส าคัญได้แก ่
4.1 การป้องกัน (Prevention) การพิจารณาความเสี่ยงจากการทุจริตและหาวิธีป้องกันผ่านระบบการควบคุม

ภายในเพื่อไม่ให้การทุจริตเกิดข้ึน โดยควรจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในเร่ืองดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง การส่งสัญญาณว่ามี
การเฝ้าติดตามปัญหาการทุจริตถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย บางบริษัทได้มีการจัดท า Corporate Intelligence เพื่อ
ตรวจสอบ เฝ้าติดตามและเก็บข้อมูลในเร่ืองของการด าเนินชีวิตประจ าวันของพนักงานและฝ่ายบริหารกันเลยทีเดียว 

4.2 การตรวจจับ (Detection) การพบทุจริตภายในองค์กรมักจะมาจากการให้ข้อมูลของพนักงานหรือที่
เรียกว่า Whistle Blowing จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเเจ้งการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งควรจะต้องมีหลายช่อง
ทางการติดต่อ ที่ส าคัญที่สุดคือบริษัทจะต้องสามารถรักษาความลับและรับรองความปลอดภัยให้กับผู้แจ้งได้ 

4.3 การตอบสนอง (Response) โดยตอบสนองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทลงโทษที่เข้มงวด พนักงานที่ทุจริต
จะต้องรับผิดชอบและถูกฟ้องร้องด าเนินคดีเพื่อเป็นการส่งสัญญาณถึงความจริงจังของฝ่ายบริหาร ข้ันตอนการสืบสวน
และการตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข้อสรุปต้องมีความชัดเจนและยุติธรรม เพื่อป้องกันการถูกฟ้องกลับว่ามีการกล่าวหา
อย่างไม่ถูกต้อง ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งจากการเสวนาคือสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ ซึ่งอาจน าไปสู่การทุจริต 
เช่น การจัดโครงสร้างบริษัทที่ซับซ้อนซึ่งยากต่อการตรวจสอบ การมีบริษัทในกลุ่มจดทะเบียนในประเทศที่ไม่โปร่งใส
การขออนุมัติเงินกู้โดยไม่ผ่านคณะกรรมการ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการกระท าธุรกรรมในนาม
บริษัทแต่เพียงผู้เดียว คณะกรรมการบริษัทถูกจ ากัดอ านาจในการควบคุมดูแล การเชื่อใจและมอบหมายความ
รับผิดชอบให้กับผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวโดยขาดการตรวจสอบ การขาดการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี ขาดการป้องกันใน
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เป็นต้น 
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  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-11 
 

 
 

5. ตวัอย่างการทุจริตของนายหน้าประกนัชีวติและบทลงโทษ 
ตัวอย่างการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตและบทลงโทษ มีดังนี้ 
5.1 ผู้เข้ารับอบรมด าเนินการทุจริตในการอบรม และ/หรือการสอบ โดยยินยอมให้บุคคลอื่นเข้ารับการอบรม 

และ/หรือท าการสอบแทน ผู้กระท าการทุจริตและผู้ยินยอมต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับการอบรมและการสอบวัดความรู้
เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้กระท าผิด 

5.2 นายหน้าประกันชีวิตน าเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยไปใชส้่วนตัว เช่น นาย ก. ตกลงท าประกันชีวิต
และได้ช าระเบี้ยประกันภัยผ่าน นาย ข. ซึ่งเป็นนายหน้าประกันชีวิต นาย ข. เห็นว่าการช าระเบี้ยประกันภัยมี
ระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน จึงน าเงินนั้นไปใช้ส่วนตัวและไม่สามารถน าเบี้ยประกันภัยส่งบริษัทภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ท าให้นาย ก. ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เนื่ องจากสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลขาดผลบังคับ 
จากนั้นทั้งบริษัทประกันชีวิตและผู้เอาประกันชีวิตร่วมกันฟ้องร้องเอาผิดนายหน้าประกันชีวิตฐานยักยอกทรัพย์ 

5.3 นายหน้าประกันชีวิตยักยอกเบี้ยประกันภัย ท าให้นายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลต้นสังกัดต้องรับผิดชอบ
โดยการร่วมชดใช้เบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย จากนั้นทั้งนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลต้นสังกัดและผู้เอา
ประกันภัยร่วมกันฟ้องร้องเอาผิดนายหน้าประกันชีวิตดังกล่าวฐานยักยอกทรัพย์ 

 
6. บทลงโทษตามพระราชบญัญตัปิระกนัชีวติ 

ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 นายทะเบียนมีอ านาจสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต เมื่อพบว่านายหน้าประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าดังต่อไปนี้ 
 6.1 กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
 6.2 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 6.3 ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี 
 6.4 ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย หรือประชาชน   
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่7.3  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบตัิทีด่ขีองนายหน้าประกนัชีวติ 
   
 
 นายหน้าประกันชีวิตเป็นคนส าคัญหรือทัพหน้าของธุรกิจประกันภัยในการสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ และมี
ส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจ และธุรกิจประกันภัยจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่อมีนายหน้าประกันชีวิตที่มี
คุณภาพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ  
 
1. จรรยาบรรณของนายหน้าประกนัชีวติ 

จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตเป็นแนวทางและเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพนายหน้าประกันชีวิต โดยมีด้วยกัน 10 ประการ ดังนี้  

1. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ  
2. ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์

ของผู้เอาประกันภัย  
3. รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
4. เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ

ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
5. ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบ้ียประกันภัยหรือเสนอขาย

นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
6. ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
7. ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์  
8. ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น  
9. หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
10. ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
จรรยาบรรณในอาชีพใด ๆ ล้วนเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ บทเรียนของคนในอาชีพนั้น  ๆ ว่าต้อง

ประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการ  ดังนั้น การที่นายหน้าประกัน
ชีวิตต้องการประสบความส าเร็จในอาชีพนี้ จึงสมควรที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณข้างต้นอย่างเคร่งครัด 
 
2. แนวทางปฏิบัตทิีด่ขีองนายหน้าประกนัชีวติ 

ความเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต สิ่งส าคัญและขาดมิได้คือนายหน้าประกันชีวิต เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิต 
เป็นธุรกิจที่ไม่มีสินค้าเป็นตัวตนหรือรูปลักษณะเหมือนกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่ว  ๆ ไป การสมัครท าประกันชีวิตจึง
ต้องอาศัยการเชื่อใจและไว้ใจซึ่งกันและกันอย่างยิ่ง ดังนั้น ในระดับสากลจึงได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับ

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

 

  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-3 
 

 
 

4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

7-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

เร่ืองที ่7.3  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบตัิทีด่ขีองนายหน้าประกนัชีวติ 
   
 
 นายหน้าประกันชีวิตเป็นคนส าคัญหรือทัพหน้าของธุรกิจประกันภัยในการสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ และมี
ส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจ และธุรกิจประกันภัยจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่อมีนายหน้าประกันชีวิตที่มี
คุณภาพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ  
 
1. จรรยาบรรณของนายหน้าประกนัชีวติ 

จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตเป็นแนวทางและเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพนายหน้าประกันชีวิต โดยมีด้วยกัน 10 ประการ ดังนี้  

1. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ  
2. ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์

ของผู้เอาประกันภัย  
3. รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
4. เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ

ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
5. ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย

นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
6. ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
7. ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์  
8. ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น  
9. หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
10. ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
จรรยาบรรณในอาชีพใด ๆ ล้วนเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ บทเรียนของคนในอาชีพนั้น  ๆ ว่าต้อง

ประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการ  ดังนั้น การที่นายหน้าประกัน
ชีวิตต้องการประสบความส าเร็จในอาชีพนี้ จึงสมควรที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณข้างต้นอย่างเคร่งครัด 
 
2. แนวทางปฏิบัตทิีด่ขีองนายหน้าประกนัชีวติ 

ความเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต สิ่งส าคัญและขาดมิได้คือนายหน้าประกันชีวิต เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิต 
เป็นธุรกิจที่ไม่มีสินค้าเป็นตัวตนหรือรูปลักษณะเหมือนกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่ว  ๆ ไป การสมัครท าประกันชีวิตจึง
ต้องอาศัยการเชื่อใจและไว้ใจซึ่งกันและกันอย่างยิ่ง ดังนั้น ในระดับสากลจึงได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-13 
 

 
 

นายหน้าประกันชีวิตเอาไว้ เพื่อให้สามารถท างานอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาภายหลัง  
ไม่ละเมิดสิทธิส่วนตัวของผู้มุ่งหวัง และท าให้งานที่ท าบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตสามารถแบ่งเป็น 4 หมวดดังนี้ 
  2.1 หลักการเสนอขายทั่วไป มีดังนี้  

   2.1.1 การนัดหมายล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสม นายหน้าประกันชีวิตควรมีการโทรศัพท์นัดหมายกับ 
ผู้มุ่งหวังล่วงหน้าก่อนการเข้าพบ หากเป็นการเข้าพบที่ผู้มุ่งหวังไม่ได้นัดมา นายหน้าประกันชีวิตควรโทรศัพท์ล่วงหน้า
ไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงก่อนการเข้าพบ 

 ปัจจุบัน สังคมไทยเร่ิมพัฒนาไปสูส่ังคมเมือง ผู้คนเร่ิมมีภารกิจในแต่ละวันมากข้ึน มีความเป็นส่วนตัวมาก
ขึ้น ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่ก่อนที่นายหน้าประกันชีวิตจะไปพบผู้มุ่งหวัง ควรให้เกียรติโดยการโทรศัพท์ไปนัดหมาย
ก่อน การนัดหมายท าให้ผู้มุ่งหวังสามารถจัดสรรเวลาที่สะดวกในการพูดคุย ท าให้สามารถพูดคุยได้เต็มที่  นอกจากนี้ยัง
มีผลพลอยได้จากการนัดหมายล่วงหน้าคือ เป็นการเกริ่นน าให้ผู้มุ่งหวังรู้ว่าตนจะไปคุยเรื่องอะไร หากเขามีข้อโต้แย้ง
หรือข้อขัดข้อง เขาก็อาจบอกมาทางโทรศัพท์ ซึ่งนายหน้าประกันชีวิตสามารถเตรียมตัวในประเด็นนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่ 

 2.1.2 การแนะน าตัวเอง เมื่อมีการเข้าพบผู้มุ่งหวังคร้ังแรก ควรแจ้งผู้มุ่งหวังว่าตนสังกัดนายหน้าประกัน
ชีวิตนิติบุคคลไหน หรือเป็นนายหน้าประเภทบุคคลธรรมดา พร้อมแสดงใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกให้ด้วย 

 ในการปฏิบัติทางธุรกิจ เมื่อนายหน้าประกันชีวิตไปพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ควรแนะน าตัว แจ้งว่า ตนชื่อ
อะไร สังกัดบริษัทไหน ยื่นนามบัตร พร้อมแสดงใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกให้ การท าเช่นนี้จะท าให้นายหน้าประกันชีวิตได้รับความไว้วางใจ 
และในกรณีที่นายหน้าประกันชีวิตได้รับความยินยอมจากผู้ที่แนะน าท่านมาคุยกับผู้มุ่งหวัง ก็ควรบอกผู้มุ่งหวังว่าใคร
เป็นคนแนะน ามาพบ เพื่อสร้างความไว้วางใจมากยิ่งขึ้น 

 2.1.3 การแนะน าถึงความเหมาะสมในการท าประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวัง
ท าประกันชีวิตให้เหมาะกับความต้องการและฐานะทางการเงินของเขาให้ได้มากที่สุด 

 นายหน้าประกันชีวิตต้องพยายามพูดคุยเพื่อหาข้อมูลให้ได้ว่า เป้าหมายและความต้องการของลูกค้าคือ
อะไร  เขาห่วงเรื่องอะไรหรือใครในครอบครัว และแบบประกันชีวิตของบริษัทจะช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างไร  
จากนั้นต้องแนะน าด้วยว่า จากข้อมูลด้านรายรับรายจ่ายหรือเงินเก็บของเขานั้น  เขาควรซื้อประกันชีวิตในวงเงินขนาด
ไหน เพื่อที่จะตอบสนองหรือรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและต้องไม่เกินก าลังของเขาในระยะยาว 

 2.1.4 การให้ค าแนะน าเฉพาะเร่ืองประกันชีวิตหรือเร่ืองท่ีตนมีความเช่ียวชาญ  นายหน้าประกันชีวิต
ควรให้ค าแนะน าเฉพาะเรื่องประกันชีวิตหรือเรื่องที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ส่วนเรื่อง อ่ืน ๆ ควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังขอ
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญอื่น 

 นายหน้าประกันชีวิตได้รับการอบรมให้มีความเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิต ดังนั้น เมื่อไปพบผู้มุ่งหวัง เขา
อาจจะถามหรือขอค าแนะน าไปถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การลดหย่อนภาษีของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมแบบ
ไหนดี หากตนไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ควรแนะน าให้เขาไปขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นโดยตรงจะ
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ดีกว่า เพราะหากแนะน าไปโดยที่ไม่มีความรู้ ในอนาคตหากมีปัญหาเกิดขึ้น นายหน้าประกันชีวิตจะไม่ได้รับความ
เชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป 

 2.1.5 การรักษาความลับของผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันชีวิตต้องรักษาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นความลับ 
โดยเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของ
บริษัทเท่านั้น  

 ในการเสนอขายประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตต้องพูดคุยหาข้อมูลเพื่อให้ทราบภาระหรือปัญหาที่   
ผู้มุ่งหวังกังวล ในกรณีที่ผู้มุ่งหวังให้ความไว้วางใจกับตน เขาอาจบอกข้อมูลทุกเรื่องโดยไม่ปิดบัง ไม่ว่าเร่ืองในครอบครัว 
ข้อมูลทางการเงิน นายหน้าประกันชีวิตต้องเก็บรักษาเร่ืองนี้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็นข้อก าหนด
ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของบริษัทเท่านั้น หากนายหน้าประกันชีวิตน า
เร่ืองของเขาไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป และอาจถูกฟ้องร้องใน
ฐานะที่ท าให้เขาเสื่อมเสียได้ หากข้อมูลนั้น ๆ เป็นความลับส่วนตัว 

 2.1.6 การอธิบายแบบของการประกันชีวิตให้ชัดเจน หากมีการเสนอขายกรมธรรม์ควบการลงทุน 
นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่ากรมธรรม์ควบการลงทุนนี้แตกต่างจากรูปแบบกรมธรรม์ทั่วไป
อย่างไร 

 ปัจจุบันมีแบบประกันชีวิตใหม่ ๆ เกิดขึน้มากมาย โดยเฉพาะแบบประกันชีวิตที่มีลักษณะพ่วงการลงทุน  
ท าให้ผลตอบแทนที่ได้มีการแปรผันตามภาวะตลาดหรือผลตอบแทนจากการลงทุน นายหน้าประกันชีวิตจึงต้องอธิบาย
ให้ชัดเจนว่า แบบประกันชีวิตที่ก าลังเสนอนี้แตกต่างจากแบบประกันอื่น ๆ อย่างไร 

 2.1.7 การไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน
อย่างไม่เป็นธรรม ถึงแม้ในธุรกิจประกันชีวิตจะมีการแข่งขันกันสูง แต่นายหน้าประกันชีวิตต้องมีความอดกลั้นที่ต้องไม่
ไปวิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน แต่ควรจะมุ่งเน้นอธิบายว่ากรมธรรม์แบบที่ตนน าเสนอ หรือนายหน้านิติบุคคลที่ตน
สังกัดมีจุดเด่นอะไรบ้าง จะเป็นการดีกว่า 

 2.1.8 การไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวัง
ยกเลิกกรมธรรม์เดิม ส าหรับนายหน้าประกันชีวิตที่ไปชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิมเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ใหม่
นั้น  โดยส่วนใหญ่ล้วนมุ่งแต่ประโยชน์ของตนเป็นหลัก ดังนั้นควรสนับสนุนให้ผู้มุ่งหวังรักษากรมธรรม์ของเขาต่อไป  
และใช้วิธีพูดคุยให้เขาซื้อกรมธรรม์เพิ่มเพื่อเพิ่มความคุ้มครอง เนื่องจากประชาชนคนไทยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด 
ยังท าประกันชีวิตกันต่ ากว่าวงเงินที่ควรมีอย่างมาก 

 2.1.9  การให้บริการอย่างต่อเน่ืองแก่ผู้ เอาประกันภัย หากผู้มุ่งหวังสมัครท าประกันชีวิตแล้ว เป็นหน้าที่
ของนายหน้าประกันชีวิตที่ต้องให้บริการที่ดีและต่อเนื่องตามที่ตนได้รับปากไว้ตอนเสนอขายประกันชีวิต ถือเป็นการ
รักษาค าพูดและเป็นการเคารพตนเองที่ต้องท าให้ได้ตามที่ได้เปล่งวาจาไว้ 
 2.2 การอธิบายแบบประกนัชีวิต มีดังนี้ 

 2.2.1 การอธิบายเง่ือนไขของสัญญาประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายเงื่อนไขของสัญญา
ประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน 
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  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-3 
 

 
 

4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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7-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

ดีกว่า เพราะหากแนะน าไปโดยที่ไม่มีความรู้ ในอนาคตหากมีปัญหาเกิดขึ้น นายหน้าประกันชีวิตจะไม่ได้รับความ
เชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป 

 2.1.5 การรักษาความลับของผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันชีวิตต้องรักษาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นความลับ 
โดยเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของ
บริษัทเท่านั้น  

 ในการเสนอขายประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตต้องพูดคุยหาข้อมูลเพื่อให้ทราบภาระหรือปัญหาที่   
ผู้มุ่งหวังกังวล ในกรณีที่ผู้มุ่งหวังให้ความไว้วางใจกับตน เขาอาจบอกข้อมูลทุกเรื่องโดยไม่ปิดบัง ไม่ว่าเร่ืองในครอบครัว 
ข้อมูลทางการเงิน นายหน้าประกันชีวิตต้องเก็บรักษาเร่ืองนี้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็นข้อก าหนด
ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของบริษัทเท่านั้น หากนายหน้าประกันชีวิตน า
เร่ืองของเขาไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป และอาจถูกฟ้องร้องใน
ฐานะที่ท าให้เขาเสื่อมเสียได้ หากข้อมูลนั้น ๆ เป็นความลับส่วนตัว 

 2.1.6 การอธิบายแบบของการประกันชีวิตให้ชัดเจน หากมีการเสนอขายกรมธรรม์ควบการลงทุน 
นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่ากรมธรรม์ควบการลงทุนนี้แตกต่างจากรูปแบบกรมธรรม์ทั่วไป
อย่างไร 

 ปัจจุบันมีแบบประกันชีวิตใหม่ ๆ เกิดขึน้มากมาย โดยเฉพาะแบบประกันชีวิตที่มีลักษณะพ่วงการลงทุน  
ท าให้ผลตอบแทนที่ได้มีการแปรผันตามภาวะตลาดหรือผลตอบแทนจากการลงทุน นายหน้าประกันชีวิตจึงต้องอธิบาย
ให้ชัดเจนว่า แบบประกันชีวิตที่ก าลังเสนอนี้แตกต่างจากแบบประกันอื่น ๆ อย่างไร 

 2.1.7 การไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน
อย่างไม่เป็นธรรม ถึงแม้ในธุรกิจประกันชีวิตจะมีการแข่งขันกันสูง แต่นายหน้าประกันชีวิตต้องมีความอดกลั้นที่ต้องไม่
ไปวิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน แต่ควรจะมุ่งเน้นอธิบายว่ากรมธรรม์แบบที่ตนน าเสนอ หรือนายหน้านิติบุคคลที่ตน
สังกัดมีจุดเด่นอะไรบ้าง จะเป็นการดีกว่า 

 2.1.8 การไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวัง
ยกเลิกกรมธรรม์เดิม ส าหรับนายหน้าประกันชีวิตที่ไปชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิมเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ใหม่
นั้น  โดยส่วนใหญ่ล้วนมุ่งแต่ประโยชน์ของตนเป็นหลัก ดังนั้นควรสนับสนุนให้ผู้มุ่งหวังรักษากรมธรรม์ของเขาต่อไป  
และใช้วิธีพูดคุยให้เขาซื้อกรมธรรม์เพิ่มเพื่อเพิ่มความคุ้มครอง เนื่องจากประชาชนคนไทยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด 
ยังท าประกันชีวิตกันต่ ากว่าวงเงินที่ควรมีอย่างมาก 

 2.1.9  การให้บริการอย่างต่อเน่ืองแก่ผู้ เอาประกันภัย หากผู้มุ่งหวังสมัครท าประกันชีวิตแล้ว เป็นหน้าที่
ของนายหน้าประกันชีวิตที่ต้องให้บริการที่ดีและต่อเนื่องตามที่ตนได้รับปากไว้ตอนเสนอขายประกันชีวิต ถือเป็นการ
รักษาค าพูดและเป็นการเคารพตนเองที่ต้องท าให้ได้ตามที่ได้เปล่งวาจาไว้ 
 2.2 การอธิบายแบบประกนัชีวิต มีดังนี้ 

 2.2.1 การอธิบายเง่ือนไขของสัญญาประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายเงื่อนไขของสัญญา
ประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน 
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  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-15 
 

 
 

 เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นสัญญาที่มีรายละเอียดมาก ดังนั้นนายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบาย
รายละเอียดของสัญญาประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน ว่านี่คือสัญญาที่เขา   
ตกลงจะลงนามด้วย 

 2.2.2 การอธิบายข้อจ ากัดและข้อยกเว้นของการคุ้มครอง นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายข้อจ ากัด
รวมถึงข้อยกเว้นการคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนั้นให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจ 

 กรมธรรม์ประกันชีวิตมักมีเงื่อนไข ข้อยกเว้นตามกฎหมาย เช่น การไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากการ   
ฆ่าตัวตายใน 1 ปี หรือไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากการปกปิดข้อเท็จจริงด้านสุขภาพใน 2 ปีแรก ดังนั้นจึงต้องมั่นใจว่า  
ผู้มุ่งหวังได้รับทราบเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว 

 2.2.3 การอธิบายความต่อเน่ืองของสัญญาประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายว่าสัญญา
ประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว พร้อมชี้ถึงผลเสียของการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนดด้วย 

 สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว หากผู้เอาประกันชีวิตท าประกันชีวิตไม่ต่อเนื่องจะท าให้เสีย
ประโยชน์ นายหน้าประกันชีวิตจึงต้องอธิบายถึงผลเสียของการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนดและสนับสนุนให้ผู้มุ่งหวัง
รักษากรมธรรม์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้รองรับเป้าหมายและความต้องการของเขา 

 2.2.4 การอธิบายสิทธ์ิในการลดหย่อนภาษี นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับ
ใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ 

 ปัจจุบัน ประชาชนนิยมซื้อประกันชีวิตเพื่อสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี ดังนั้นนายหน้าประกันชีวิตในฐานะ
ผู้เสนอขายต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ เพราะ
กรมสรรพากรได้ก าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะส าหรับกรมธรรม์ที่ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ท าให้กรมธรรม์บางแบบไม่
เข้าเกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากนี้ ส าหรับกรมธรรม์บางประเภทที่เข้าเกณฑ์ ยังต้องมีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตอย่าง
ต่อเนื่องจนครบสัญญาอีกด้วย เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศของกรมสรรพากร เช่น กรมธรรม์บ านาญ    
เป็นต้น นายหน้าประกันชีวิตจึงต้องชี้แจงข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วน 

 2.2.5 การอธิบายผลตอบแทนของกรมธรรม์ กรณีที่น าเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือ
ผลตอบแทนของกรมธรรม์มาจากผลการลงทุน  นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่า ผลประโยชน์ใดเป็นแบบ
แน่นอนตายตัวและผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลขคาดการณ์ 

 ในอดีต ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตมักจะสม่ าเสมอ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้  
ผู้ถือกรมธรรม์ได้ในอัตราที่ค่อนข้างคงที่ จนเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2540 นับจากนั้น  ผลตอบแทน
ในตลาดทางการเงินเร่ิมมีความผันผวนสูง ท าให้บริษัทประกันชีวิตต้องย้ าเตือนกับผู้ถือกรมธรรม์ว่า เงินปันผลที่ได้รับ
จากกรมธรรม์จะแปรผันตามผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท 

 2.2.6 การอธิบายผลประโยชน์ท่ีมาจากการคาดการณ์  หากมีผลประโยชน์ใดที่เป็นตัวเลขจากการ
คาดการณ์ นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่า ตัวเลขเหล่านี้มาจากสมมติฐานต่าง  ๆ จึงไม่มีการรับประกัน
ผลตอบแทน ดังนั้นผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ได้ 

 กรมธรรม์แบบที่มีเงินปันผลหรือเป็นกรมธรรม์ประเภทพ่วงการลงทุน ผลตอบแทนที่ได้อาจแปรผันตาม
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต ฉะนั้น ผลตอบแทนนี้จึงไม่มีการรับประกัน เพราะอาจจะ
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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มากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่บริษัทประกันชีวิตใช้อ้างถึงในเวลาเสนอขายก็ได้ ดังนั้น นายหน้าประกันชีวิต
ต้องเน้นย้ าในประเด็นนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องขัดเคืองใจกัน หากผลตอบแทนไม่ได้ตามตัวเลขที่บริษัทแสดงตอนเสนอขาย 

 2.2.7 การอธิบายตามเอกสารประกอบการขายของบริษัทประกันชีวิต  หากนายหน้าประกันชีวิตใช้
เอกสารประกอบการขายจากบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัด ก็ต้องใช้เอกสารทั้งหมดอย่างครบถ้วน และต้องไม่น าเสนอ
เฉพาะเอกสารที่ดูแล้วจูงใจเท่านั้น 

 กรณีที่บริษัทมีเอกสารประกอบการขาย  นายหน้าประกันชีวิตต้องใช้เอกสารเหล่านั้นท้ังหมดในการ
อธิบาย กล่าวคือ ไม่ควรเลือกใช้บางส่วนโดยเฉพาะส่วนที่ดึงดูดใจ และต้องไม่เพิ่มเติมเนื้อหาลงไปเอง หากมีการแสดง
ยอดเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนใด ๆ ควรใช้ยอดประมาณการที่บริษัทประกาศใช้ล่าสุดเท่านั้น  
 2.3 การกรอกใบสมัคร มีดังนี้  

 2.3.1 การไม่ชีน้ าการกรอกใบสมคัร นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกใบสมัครเอาประกันชีวิต 
และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ทุกข้อมูลที่กรอกลงในใบค าขอเอาประกันชีวิตนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้เอาประกันชีวิต 

 การกรอกใบค าขอเอาประกันชีวิต ผู้มุ่งหวังควรกรอกด้วยตนเองและกรอกตามความเป็นจริง นายหน้า
ประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกข้อมูลเพื่อให้บริษัทอนุมัติ โดยง่าย เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ผู้มุ่งหวังต้องลงนาม 
แสดงตนว่ารับทราบและรับรองว่าข้อมูลที่แถลงนั้นเป็นความจริง 

 2.3.2 การอธิบายผลของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  นายหน้าประกันชีวิตต้อง
อธิบายถึงผลลัพธ์ของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลงในใบค าขอเอาประกันชีวิต 

 กรมธรรม์ประกันชีวิตถือเป็นสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันในวันเร่ิมต้นท าสัญญา หาก  
ผู้เอาประกันชีวิตแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือทราบข้อมูลที่มีผลต่อการพิจารณา แต่เลือกที่จะปกปิดไว้เพื่อประโยชน์
ของตน ต่อมาหากบริษัทได้ทราบข้อเท็จจริงในภายหลัง อาจบอกล้างสัญญาได้ ดังนั้น นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบาย
ถึงเหตุผลที่ผู้มุ่งหวังต้องแถลงข้อมูลอันเป็นจริงด้วย 

2.4 การจดัการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกนัชีวิต มีดังนี้ 
 2.4.1 การออกหลักฐานการรับเงิน  นายหน้าประกันชีวิตต้องออกหลักฐานการรับเงินและมอบ
ใบเสร็จรับเงินของบริษัทประกันชีวิตเมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย ส่วนกรณีนายหน้าประเภทนิติบุคคลต้องมีระบบ
บัญชีที่เหมาะสมเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย โดยต้องแยกบัญชีออกจากบัญชีเงินรับจ่ายอื่น ๆ  

 อาชีพนายหน้าประกันชีวิตเป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับเงิน ๆ ทอง ๆ ของผู้เอาประกันภัย ดังนั้น
นายหน้าประกันภัยต้องมีระบบบัญชีที่ชัดเจนที่ต้องแยกเบี้ยประกันภัยหรือผลประโยชน์อ่ืนใดของผู้เอาประกันภัยแยก
จากเงินของตน เพื่อป้องกันการผิดพลาด หลงลืม หรือหยิบเอาเงินของผู้เอาประกันภัยไปใช้ ทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 
เนื่องจากการช าระเบี้ยประกันภัยมีการก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน หากนายหน้าประกันภัยลืมน าส่งเบี้ยประกันภัยให้กับ
บริษัท อาจท าให้กรมธรรม์ขาดอายุ หรือสัญญาเพิ่มเติมขาดการคุ้มครอง ซึ่งอาจถูกบริษัทลงโทษพร้อมทั้งได้รับการ
ต าหนิจากผู้เอาประกันภัย ดังนั้น จึงต้องเข้มงวดในเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ ของผู้เอาประกันภัย และออกใบเสร็จรับเงินเมื่อ
ได้รับเบี้ยประกันภัยทุกคร้ัง เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเขาว่าได้จ่ายเบี้ยประกันภัยมาแล้วในช่วงเวลาที่ก าหนด 

 2.4.2 การน าส่งใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบีย้ประกันภัยไปยังบริษัท นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่ง
ใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท า
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  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-3 
 

 
 

4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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มากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่บริษัทประกันชีวิตใช้อ้างถึงในเวลาเสนอขายก็ได้ ดังนั้น นายหน้าประกันชีวิต
ต้องเน้นย้ าในประเด็นนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องขัดเคืองใจกัน หากผลตอบแทนไม่ได้ตามตัวเลขที่บริษัทแสดงตอนเสนอขาย 

 2.2.7 การอธิบายตามเอกสารประกอบการขายของบริษัทประกันชีวิต  หากนายหน้าประกันชีวิตใช้
เอกสารประกอบการขายจากบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัด ก็ต้องใช้เอกสารทั้งหมดอย่างครบถ้วน และต้องไม่น าเสนอ
เฉพาะเอกสารที่ดูแล้วจูงใจเท่านั้น 

 กรณีท่ีบริษัทมีเอกสารประกอบการขาย  นายหน้าประกันชีวิตต้องใช้เอกสารเหล่านั้นทั้งหมดในการ
อธิบาย กล่าวคือ ไม่ควรเลือกใช้บางส่วนโดยเฉพาะส่วนที่ดึงดูดใจ และต้องไม่เพิ่มเติมเนื้อหาลงไปเอง หากมีการแสดง
ยอดเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนใด ๆ ควรใช้ยอดประมาณการที่บริษัทประกาศใช้ล่าสุดเท่านั้น  
 2.3 การกรอกใบสมัคร มีดังนี้  

 2.3.1 การไม่ชีน้ าการกรอกใบสมคัร นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกใบสมัครเอาประกันชีวิต 
และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ทุกข้อมูลที่กรอกลงในใบค าขอเอาประกันชีวิตนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้เอาประกันชีวิต 

 การกรอกใบค าขอเอาประกันชีวิต ผู้มุ่งหวังควรกรอกด้วยตนเองและกรอกตามความเป็นจริง นายหน้า
ประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกข้อมูลเพื่อให้บริษัทอนุมัติ โดยง่าย เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ผู้มุ่งหวังต้องลงนาม 
แสดงตนว่ารับทราบและรับรองว่าข้อมูลที่แถลงนั้นเป็นความจริง 

 2.3.2 การอธิบายผลของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  นายหน้าประกันชีวิตต้อง
อธิบายถึงผลลัพธ์ของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลงในใบค าขอเอาประกันชีวิต 

 กรมธรรม์ประกันชีวิตถือเป็นสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันในวันเร่ิมต้นท าสัญญา หาก  
ผู้เอาประกันชีวิตแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือทราบข้อมูลที่มีผลต่อการพิจารณา แต่เลือกที่จะปกปิดไว้เพื่อประโยชน์
ของตน ต่อมาหากบริษัทได้ทราบข้อเท็จจริงในภายหลัง อาจบอกล้างสัญญาได้ ดังนั้น นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบาย
ถึงเหตุผลที่ผู้มุ่งหวังต้องแถลงข้อมูลอันเป็นจริงด้วย 

2.4 การจดัการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกนัชีวิต มีดังนี้ 
 2.4.1 การออกหลักฐานการรับเงิน  นายหน้าประกันชีวิตต้องออกหลักฐานการรับเงินและมอบ
ใบเสร็จรับเงินของบริษัทประกันชีวิตเมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย ส่วนกรณีนายหน้าประเภทนิติบุคคลต้องมีระบบ
บัญชีที่เหมาะสมเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย โดยต้องแยกบัญชีออกจากบัญชีเงินรับจ่ายอื่น ๆ  

 อาชีพนายหน้าประกันชีวิตเป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับเงิน ๆ ทอง ๆ ของผู้เอาประกันภัย ดังนั้น
นายหน้าประกันภัยต้องมีระบบบัญชีที่ชัดเจนที่ต้องแยกเบี้ยประกันภัยหรือผลประโยชน์อ่ืนใดของผู้เอาประกันภัยแยก
จากเงินของตน เพื่อป้องกันการผิดพลาด หลงลืม หรือหยิบเอาเงินของผู้เอาประกันภัยไปใช้ ทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 
เนื่องจากการช าระเบี้ยประกันภัยมีการก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน หากนายหน้าประกันภัยลืมน าส่งเบี้ยประกันภัยให้กับ
บริษัท อาจท าให้กรมธรรม์ขาดอายุ หรือสัญญาเพิ่มเติมขาดการคุ้มครอง ซึ่งอาจถูกบริษัทลงโทษพร้อมทั้งได้รับการ
ต าหนิจากผู้เอาประกันภัย ดังนั้น จึงต้องเข้มงวดในเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ ของผู้เอาประกันภัย และออกใบเสร็จรับเงินเมื่อ
ได้รับเบี้ยประกันภัยทุกคร้ัง เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเขาว่าได้จ่ายเบี้ยประกันภัยมาแล้วในช่วงเวลาที่ก าหนด 

 2.4.2 การน าส่งใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบีย้ประกันภัยไปยังบริษัท นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่ง
ใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท า
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  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-17 
 

 
 

การถัดไป กล่าวคือ เมื่อได้รับเบี้ยประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่ง ใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ย
ประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทโดยเร็วที่สุด เพื่อความสมบูรณ์ในการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วน 

 จะเห็นได้ว่าข้อพึงปฏิบัติข้างต้นก าหนดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้มุ่งหวังและตัวของนายหน้า
ประกันชีวิตเอง ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะของมืออาชีพ  
แน่นอนว่าย่อมต้องส่งผลไปถึงการท างานที่จะประสบความส าเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นในอนาคต 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่7.4  
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของนายหน้าประกนัชีวติ 
   
 

กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของ
นายหน้าประกันชีวิต 10 ประการ ซึ่งการน ามาอ้างอิงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถ
วิเคราะห์เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตในแต่ละข้อดังต่อไปนี้   

 
กรณศึีกษาที ่1 การไม่ได้ให้บริการทีด่แีก่ผู้เอาประกนัภัยอย่างสม า่เสมอ 

ความเป็นมา: นายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. ได้ชี้ช่องให้นาย ข. ซึ่งเป็นเพื่อนที่ท างานที่เดียวกับพี่ชายของ
ตนท าประกันชีวิต หลังจากนั้น 5 ปี นาย ข. ได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ท าให้พี่ชายนาย ก. ไม่พอใจ นาย ก. ซึ่งเป็นน้องก็
ไม่พอใจตามไปด้วย จึงไม่ไปเก็บเบี้ยประกันภัยจากนาย ข. เมื่อถึงก าหนด รวมทั้งเมื่อมีการเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ นาย ก. ก็ไม่สนใจให้บริการเหมือนเคยปฏิบัติมาก่อน  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. กระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 2 เพราะไม่ได้
ให้บริการที่ดีแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ 

แนวทางปฏิบัตทิี่ด:ี นาย ก. ควรให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ าเสมอทั้งก่อนและหลังการขายประกัน
ชีวิต ต้องแนะน าชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องกระท า เช่น หน้าที่การช าระ
เบี้ยประกันภัย ต้องช าระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตามก าหนด เป็นต้น อีกทั้งการบริการหลังการขายเป็นสิ่งส าคัญที่สุด 

  
กรณศึีกษาที ่2 การไม่เปิดเผยข้อความจริงในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั 

ความเป็นมา: นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิต ได้ชี้ช่องให้เพื่อนบ้านชื่อนาย ข. ท าประกันชีวิตทั้ง  ๆ ที่  
นาย ก. รู้ว่านาย ข. ป่วยเป็นโรคร้ายแรงในระยะเร่ิมต้น ซึ่งนาย ข. ไม่เคยไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล แต่มีเพื่อนบ้านที่
เป็นหมอช่วยตรวจรักษาและสั่งยาให้ โดยไม่มีหลักฐานการตรวจรักษา นาย ก. รู้ดีว่าผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่บริษัทไม่
รับประกันภัย แต่รู้สึกเห็นใจเพื่อนบ้านผู้นี้อย่างมาก เนื่องจากมีบุตรอยู่ถึง 2 คนและภรรยาก็มีรายได้ไม่มากนัก ดังนั้น
จึงแนะน าให้นาย ข. ท าประกันชีวิต และในการกรอกใบค าขอเอาประกันชีวิตที่เก่ียวกับการแถลงเร่ืองสุขภาพ นาย ก. 
แนะน า นาย ข. ว่าไม่ต้องกรอกข้อมูลเรื่องการเป็นโรคร้ายแรง เนื่องจากเห็นว่าไม่เคยมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาล 
และคิดว่าการเป็นโรคร้ายแรงในระยะเริ่มต้นจะรักษาและควบคุมได้ด้วยการท าให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ อีกทั้ง
ต้องการช่วยเหลือให้เพื่อนบ้านได้ท าประกันชีวิต  

 ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 4 
เพราะว่านายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. รู้อยู่แล้วว่า นาย ข. ป่วยแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 

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

 

  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-3 
 

 
 

4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

7-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

เร่ืองที ่7.4  
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของนายหน้าประกนัชีวติ 
   
 

กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของ
นายหน้าประกันชีวิต 10 ประการ ซึ่งการน ามาอ้างอิงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถ
วิเคราะห์เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตในแต่ละข้อดังต่อไปนี้   

 
กรณศึีกษาที ่1 การไม่ได้ให้บริการทีด่แีก่ผู้เอาประกนัภัยอย่างสม า่เสมอ 

ความเป็นมา: นายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. ได้ชี้ช่องให้นาย ข. ซึ่งเป็นเพื่อนที่ท างานที่เดียวกับพี่ชายของ
ตนท าประกันชีวิต หลังจากนั้น 5 ปี นาย ข. ได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ท าให้พี่ชายนาย ก. ไม่พอใจ นาย ก. ซึ่งเป็นน้องก็
ไม่พอใจตามไปด้วย จึงไม่ไปเก็บเบี้ยประกันภัยจากนาย ข. เมื่อถึงก าหนด รวมทั้งเมื่อมีการเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ นาย ก. ก็ไม่สนใจให้บริการเหมือนเคยปฏิบัติมาก่อน  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. กระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 2 เพราะไม่ได้
ให้บริการที่ดีแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ 

แนวทางปฏิบัตทิี่ด:ี นาย ก. ควรให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ าเสมอทั้งก่อนและหลังการขายประกัน
ชีวิต ต้องแนะน าชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องกระท า เช่น หน้าที่การช าระ
เบี้ยประกันภัย ต้องช าระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตามก าหนด เป็นต้น อีกทั้งการบริการหลังการขายเป็นสิ่งส าคัญที่สุด 

  
กรณศึีกษาที ่2 การไม่เปิดเผยข้อความจริงในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั 

ความเป็นมา: นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิต ได้ชี้ช่องให้เพื่อนบ้านชื่อนาย ข. ท าประกันชีวิตทั้ง  ๆ ที่  
นาย ก. รู้ว่านาย ข. ป่วยเป็นโรคร้ายแรงในระยะเร่ิมต้น ซึ่งนาย ข. ไม่เคยไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล แต่มีเพื่อนบ้านที่
เป็นหมอช่วยตรวจรักษาและสั่งยาให้ โดยไม่มีหลักฐานการตรวจรักษา นาย ก. รู้ดีว่าผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่บริษัทไม่
รับประกันภัย แต่รู้สึกเห็นใจเพื่อนบ้านผู้นี้อย่างมาก เนื่องจากมีบุตรอยู่ถึง 2 คนและภรรยาก็มีรายได้ไม่มากนัก ดังนั้น
จึงแนะน าให้นาย ข. ท าประกันชีวิต และในการกรอกใบค าขอเอาประกันชีวิตที่เก่ียวกับการแถลงเร่ืองสุขภาพ นาย ก. 
แนะน า นาย ข. ว่าไม่ต้องกรอกข้อมูลเรื่องการเป็นโรคร้ายแรง เนื่องจากเห็นว่าไม่เคยมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาล 
และคิดว่าการเป็นโรคร้ายแรงในระยะเริ่มต้นจะรักษาและควบคุมได้ด้วยการท าให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ อีกทั้ง
ต้องการช่วยเหลือให้เพื่อนบ้านได้ท าประกันชีวิต  

 ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 4 
เพราะว่านายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. รู้อยู่แล้วว่า นาย ข. ป่วยแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-19 
 

 
 

 แนวทางปฏิบัติที่ด:ี นายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. ควรจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าต้องกรอกใบค าขอ
เอาประกันชีวิตให้ตรงตามความเป็นจริงในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัยหรือเพื่อความสมบูรณ์
แห่งกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งส่วนที่เป็นสาระส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยเมื่อบริษัทได้รับรู้อาจจะท าให้เรียกเก็บ
เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษหรือปฏิเสธไม่รับประกันชีวิตได้  
 
กรณศึีกษาที ่3  การเสนอแนะน าให้ผู้เอาประกนัภัยท าประกนัชีวิตเกินความสามารถในการช าระเบี้ย
  ประกนัภัย 
 ความเป็นมา: นาย ง. ท าประกันภัยโดยการชี้ช่องของนายหน้าประกันชีวิตชื่อนาย ก. ซึ่งเป็นญาติกันด้วย
ความเกรงใจ แม้ว่านายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. จะทราบว่านาย ง. ยังมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประจ าอ่ืน ๆ อีก
มากในฐานะหัวหน้าครอบครัว และสามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยได้เพียงปีละ 30 ,000 บาทเท่านั้น แต่นายหน้าประกัน
ชีวิตคือนาย ก. ก็บอกกับนาย ง. ว่า การท าประกันชีวิตเหมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคาร เมื่อครบก าหนดระยะเวลา
ประกันภัยก็จะได้เงินคืน หรือเมื่อนาย ง. เกิดปัญหาด้านการเงินก็สามารถขอถอนเบี้ยประกันภัยคืนได้แต่ได้เงินคืนน้อย
กว่าที่นาย ง. ได้จ่ายไป จึงให้ นาย ง. ท าประกันภัยโดยจ่ายเบี้ยประกันชีวิต 80 ,000 บาทต่อปี ตามค าแนะน าของ
นายหน้าประกันชีวิต 
 ประเด็นปัญหา:  การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตรายนาย ก. นี้ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 5 
ในเร่ืองแนะน าให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันชีวิตเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. ไม่ควรเสนอแนะผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกิน
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย เพราะการท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย  จะท า
ให้เกิดผลเสียกับธุรกิจประกันภัยโดยรวม เพราะผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถรักษากรมธรรม์ไว้ได้จนครบก าหนด
สัญญา ท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับประโยชน์ครบถ้วนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ และบริษัทประกันชีวิตต้องเสีย
โอกาสและขาดรายได้จากเบี้ยประกันภัยที่สม่ าเสมอเป็นผลเสียต่อธุรกิจโดยรวม 
 
กรณศึีกษาที ่4 ไม่ลดหรือเสนอทีจ่ะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 

ความเป็นมา: นายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. ซึ่งเป็นนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งได้
แนะน าและอยากให้นาง จ. ท าประกันชีวิต เพราะจะท าให้ตนขายได้ถึงเป้าที่ก าหนดและจะได้เลื่อนต าแหน่ง โดย   
นาย ก. บอกแก่ นาง จ. ว่าตนจะจ่ายเบี้ยประกันภัยปีแรกให้ แต่เบี้ยประกันภัยปีต่อไป นาง จ. จะต้องจ่ายเอง ซึ่งนาง 
จ. เห็นว่าได้เบี้ยประกันภัยฟรี 1 ปี จึงตกลงท าประกันชีวิต  
 ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. กระท าผิดจรรยาบรรณข้อท่ี 6 เพราะเป็น
การลดค่าบ าเหน็จทางอ้อมเพื่อจูงใจให้ท าประกันชีวิต 
 แนวทางปฏิบัติที่ด:ี นาย ก. ไม่ควรจ่ายเบี้ยประกันภัยรายปีแทนผู้เอาประกันภัย เพราะนายหน้าประกันชีวิต
มีรายได้หลักจากค่าบ าเหน็จ ซึ่งเป็นต้นทุนในหมวดค่าใช้จา่ยที่บริษัทประกันชวีิตคิดรวมเข้าไว้ในเบีย้ประกันชีวิต ดังนั้น 
หน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของนายหน้าประกันชีวิตคือ การให้บริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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กรณศึีกษาที ่5 การหมัน่ศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิม่เตมิอยู่เสมอ 
ความเป็นมา: นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัทหนึ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้รับการชักชวนจาก นาย ข. ซึ่ง

เป็นนายหน้าประกันชวีิตบริษัทสอง จ ากัด (มหาชน) ให้ไปเข้าฟังการบรรยายเร่ือง ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต ของ
บริษัทสอง จ ากัด (มหาชน) และนาย ก. ตอบตกลง 

ประเดน็ปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. และนาย ข. ไม่ถือว่ากระท าผิดจรรยาบรรณ
ข้อที่ 9 เพราะเป็นการหาความรู้ในอาชีพ 
 แนวทางปฏิบัตทิี่ด:ี หากมองในภาพรวม นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ในอาชีพ ท าให้ตัวเองมี
ความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เนื่องจากลักษณะงานของนายหน้าประกันชีวิตต้องชี้ช่องให้เห็น
ว่าข้อเสนอประกันชีวิตของแต่ละบริษัทมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ผู้เอาประกันภัยจึงจะสามารถเลือกข้อเสนอที่ตรงกับความ
ต้องการของตนมากที่สุด การที่นาย ก. ตกลงท่ีจะไปฟังการบรรยายของบริษัทประกันชีวิตอีกแห่งจึงถือเป็ นหน้าที่     
ที่ต้องหาความรู้ในการน ามาแนะน าผูเ้อาประกันชวีิต และเป็นการบ่งบอกว่านายหน้าประกันชีวิตรู้จักพัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพที่ดี สามารถน าไปให้บริการแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อสังคมและต่ออาชีพ  
 
กรณีศึกษาที่ 6  จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล: การเสนอขายนอกเหนือ              
              เงือ่นไขของกรมธรรม์   

ความเป็นมา: นายป๋อท าประกันชีวิตผ่านนายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นญาติกันที่ท างานอยู่ในสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่งด้วยความเกรงใจ  แม้ว่านายหน้าประกันชีวิตจะทราบว่า นายป๋อยังมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประจ าอ่ืน ๆ 
อีกมากในฐานะหัวหน้าครอบครัว และสามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยได้เพียงปีละ 50,000 บาทเท่านั้น แต่นายหน้า
ประกันชีวิตบอกกับนายป๋อว่า การท าประกันชีวิตเหมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคาร เม่ือครบก าหนดระยะเวลา
ประกันชีวิตก็จะได้เงินคืน หรือเมื่อนายป๋อเกิดปัญหาด้านการเงินก็สามารถขอถอนได้ นายป๋อจึงตกลงท าประกันชีวิต
ด้วยเบี้ยประกันภัยปีละ 100,000 บาทตามค าแนะน าของนายหน้าประกันชีวิต 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตถือว่าเป็นการให้ค าเสนอแนะท่ีนอกเหนือเงื่อนไขของ
กรมธรรม์ โดยบอกว่าเหมือนการฝากธนาคารและเมื่อจ าเป็นก็ขอถอนได้ ทั้งยังแนะน าให้ผู้เอาประกันภัยท าประกัน
ชีวิตเกินกว่าก าลังความสามารถในการช าระเบี้ยประกันชีวิต  ถือว่าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 5 คือต้องเสนอขายแบบ
ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันชีวิต ไม่ควรแนะน าผู้เอาประกันภัยท าประกันชีวิตเกินความสามารถใน
การช าระเบี้ยประกันชีวิตหรือไม่ควรเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-3 
 

 
 

4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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กรณศึีกษาที ่5 การหมัน่ศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิม่เตมิอยู่เสมอ 
ความเป็นมา: นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัทหนึ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้รับการชักชวนจาก นาย ข. ซึ่ง

เป็นนายหน้าประกันชวีิตบริษัทสอง จ ากัด (มหาชน) ให้ไปเข้าฟังการบรรยายเร่ือง ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต ของ
บริษัทสอง จ ากัด (มหาชน) และนาย ก. ตอบตกลง 

ประเดน็ปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. และนาย ข. ไม่ถือว่ากระท าผิดจรรยาบรรณ
ข้อที่ 9 เพราะเป็นการหาความรู้ในอาชีพ 
 แนวทางปฏิบัตทิี่ด:ี หากมองในภาพรวม นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ในอาชีพ ท าให้ตัวเองมี
ความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เนื่องจากลักษณะงานของนายหน้าประกันชีวิตต้องชี้ช่องให้เห็น
ว่าข้อเสนอประกันชีวิตของแต่ละบริษัทมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ผู้เอาประกันภัยจึงจะสามารถเลือกข้อเสนอที่ตรงกับความ
ต้องการของตนมากท่ีสุด การท่ีนาย ก. ตกลงท่ีจะไปฟังการบรรยายของบริษัทประกันชีวิตอีกแห่งจึงถือเป็ นหน้าที่     
ที่ต้องหาความรู้ในการน ามาแนะน าผูเ้อาประกันชวีิต และเป็นการบ่งบอกว่านายหน้าประกันชีวิตรู้จักพัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพที่ดี สามารถน าไปให้บริการแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อสังคมและต่ออาชีพ  
 
กรณีศึกษาที่ 6  จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล: การเสนอขายนอกเหนือ              
              เงือ่นไขของกรมธรรม์   

ความเป็นมา: นายป๋อท าประกันชีวิตผ่านนายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นญาติกันที่ท างานอยู่ในสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่งด้วยความเกรงใจ  แม้ว่านายหน้าประกันชีวิตจะทราบว่า นายป๋อยังมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประจ าอ่ืน ๆ 
อีกมากในฐานะหัวหน้าครอบครัว และสามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยได้เพียงปีละ 50,000 บาทเท่านั้น แต่นายหน้า
ประกันชีวิตบอกกับนายป๋อว่า การท าประกันชีวิตเหมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคาร เม่ือครบก าหนดระยะเวลา
ประกันชีวิตก็จะได้เงินคืน หรือเมื่อนายป๋อเกิดปัญหาด้านการเงินก็สามารถขอถอนได้ นายป๋อจึงตกลงท าประกันชีวิต
ด้วยเบี้ยประกันภัยปีละ 100,000 บาทตามค าแนะน าของนายหน้าประกันชีวิต 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตถือว่าเป็นการให้ค าเสนอแนะที่นอกเหนือเงื่อนไขของ
กรมธรรม์ โดยบอกว่าเหมือนการฝากธนาคารและเมื่อจ าเป็นก็ขอถอนได้ ทั้งยังแนะน าให้ผู้เอาประกันภัยท าประกัน
ชีวิตเกินกว่าก าลังความสามารถในการช าระเบี้ยประกันชีวิต  ถือว่าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 5 คือต้องเสนอขายแบบ
ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันชีวิต ไม่ควรแนะน าผู้เอาประกันภัยท าประกันชีวิตเกินความสามารถใน
การช าระเบี้ยประกันชีวิตหรือไม่ควรเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 
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        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
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        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
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  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

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

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

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

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

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

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

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

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ
นายหน้าประกันชีวิต

ครั้งที 2นายหนาประกันชีวิต

          หลักสูตรขอต่ออายุ
  ใบอนุญาต

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2515-3995-9  โทรสาร 0-2515-3970

โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ
นายหน้าประกันชีวิต

ครั้งที 2นายหนาประกันชีวิต

          หลักสูตรขอต่ออายุ
  ใบอนุญาต

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2515-3995-9  โทรสาร 0-2515-3970

คู่มือปฏิบัติงานสำาห
รับนายห

น้าประกันชีวิต
  หลักสูตรขอต่อใบอนุญ

าตนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2  โดย สำานักงานคณ
ะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


