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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด

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



 
 

 

บทที ่6  
มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 

ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกนัภัย
นานาชาติและการเป็นนายหน้าประกนัชีวตินิตบุิคคล 

บทบาทของนายหน้าประกนัภัยต่อสังคม 
 

อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎคุิณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

6-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที่ 6  มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจ                นช.3
 ประกนัภัยนานาชาตแิละการเป็นนายหน้าประกนัชีวตินิตบุิคคล                        (1 ช่ัวโมง) 
 บทบาทของนายหน้าประกนัภัยต่อสังคม                
                              
เร่ืองที ่  

6.1  ความเป็นมา หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
6.2  องค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
6.3  มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้องกับคนกลางประกันภัย 
6.4  การเป็นนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคล และบทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม 

  
แนวคดิ  

1.  ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ในปัจจุบันได้มีการด าเนินธุรกิจทั้ง
ในรูปแบบข้ามชาติและข้ามสาขา รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อของภาคการเงินทั้งระบบทั่วโลก จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสากลข้ึน ซึ่งบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
ประกันภัยจะต้องมีมุมมองในภาพรวมของการก ากับดูแลระดับสากล เพื่อเกิดความเข้าใจและเป็นพื้นฐาน
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศของ
ตน 

          2.  ความเข้าใจในมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย จะท าให้บุคลากรในภาคธุรกิจประกันภัย มีความ
เข้าใจในหลักการและเหตุผลของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ซึ่งเก่ียวข้องกับตนเอง ส่งผลช่วยให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาการปฏิบัติในธุรกิจประกันภัย และการ
ให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้น มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยแต่ละข้อมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ ICP Statement, Standards และ Guidance Material 

3.  มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัยทั้งตัวแทนและนายหน้า
ประกันภัยโดยตรง แสดงให้เห็นถึงเหตุผลและแนวทางการก ากับดูแลที่มีต่อคนกลางประกันภัยในด้าน
ต่างๆ ซึ่งการมีความรู้และเข้าใจในมาตรฐานสากลดังกล่าว จะท าให้คนกลางประกันภัยทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีและสามารถพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

4.  นิติบุคคลที่ต้องการจะด าเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตและการต่อ
ใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2554 บทบาทของนายหน้าประกันภัยในฐานะผู้มี
ความรู้ทั้งด้านความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัยและความเสี่ยงจะช่วยให้ทั้ง
ภาคธุรกิจประกันภัย สังคมได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่ดี ระบบเศรษฐกิจมั่นคงและขยายตัว 
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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 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความเป็นมา หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้   

 2.  อธิบายองค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้ 
 3.  อธิบายมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้องกับคนกลางประกันภัยได้ 
 4.  อธิบายเก่ียวกับนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลและบทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคมได้ 
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความเป็นมา หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้   

 2.  อธิบายองค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้ 
 3.  อธิบายมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้องกับคนกลางประกันภัยได้ 
 4.  อธิบายเก่ียวกับนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลและบทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคมได้ 
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เร่ืองที ่6.1  
ความเป็นมา หลกัการและวตัถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
   
  

ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความม่ันคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดเงินทุนท่ีระดมเงินออมระยะ
ยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น นอกจากนี้การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น 
เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไป
ปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม        
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) หรือสมาคม    
ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่ เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธรุกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 
140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงในขณะนั้น กรมการ
ประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย หลังจากได้มีการจัดตั้ง สมาคม      
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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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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
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ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
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แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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การเงินคงไว้ซึ่งความมั่นคง รวมทั้งเพื่อลดการแพร่กระจายของความเสี่ยงจากสาขาการเงินหนึ่งไปสู่สาขาการเงินอ่ืน 
หรือจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศอ่ืน และเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างของการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่มีอยู่  
 
3. วตัถุประสงค์ของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 นอกจากหลักการส าคัญเพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่ดีแล้ว การจัดท ามาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยยังมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1) เพื่อให้เป็นพื้นฐานโครงสร้างของการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 2) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานก าหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 3) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบหาข้อบกพร่องในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 4) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานส าหรับการประเมินด้านการก ากับดูแล เช่น การประเมินภาคการเงินตาม
มาตรฐานสากล (Financial Sector Assessment Program: FSAP) ซึ่งด าเนินการโดยกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank)  
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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  
องค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการก ากบัดูแล 
ธุรกจิประกนัภัย 
  
 

มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยรู้จักกันในนามของ ICPs ได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์ และระดับการพัฒนาของธุรกิจประกันภัยและระบบการเงิน 
โดยมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก IAIS เมื่อเดือนตุลาคม 
2554 มีจ านวนทั้งสิ้น 26 ข้อ โดยโครงสร้างของแต่ละ ICPs มีองค์ประกอบและขอบเขต ดังนี้ 
 
1. องค์ประกอบของมาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย ฉบับเดอืนตุลาคม 2554 
  มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) ฉบับเดือนตุลาคม 2554 เป็นกรอบการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่จัดท าขึ้นซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดย ICPs แต่ละข้อมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1) ICP Statement คือ หลักการสูงสุดของมาตรฐาน ICPs ซึ่งอธิบายถึงหลักการส าคัญและสิ่งจ าเป็นในการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงด้านการเงิน และผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครอง
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
 2) Standards คือ มาตรฐาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบระดับถัดลงมาของโครงสร้าง ICPs ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่
ส าคัญในการด าเนินการตามหลักการของ ICP นั้น ๆ 
 3) Guidance Material คือ แนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสุดท้ายในโครงสร้าง ICPs เป็นแนวทาง
ปฏิบัติโดยละเอียดในการด าเนินการตามหลักการและมาตรฐาน (ICP Statement/ Standards) โดยเป็นส่วนที่อธิบาย
รายละเอียด รวมทั้งยกตัวอย่างวิธีการในการด าเนินการ 
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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เร่ืองที ่6.2  
องค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการก ากบัดูแล 
ธุรกจิประกนัภัย 
  
 

มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยรู้จักกันในนามของ ICPs ได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์ และระดับการพัฒนาของธุรกิจประกันภัยและระบบการเงิน 
โดยมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก IAIS เมื่อเดือนตุลาคม 
2554 มีจ านวนทั้งสิ้น 26 ข้อ โดยโครงสร้างของแต่ละ ICPs มีองค์ประกอบและขอบเขต ดังนี้ 
 
1. องค์ประกอบของมาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย ฉบับเดอืนตุลาคม 2554 
  มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) ฉบับเดือนตุลาคม 2554 เป็นกรอบการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่จัดท าขึ้นซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดย ICPs แต่ละข้อมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1) ICP Statement คือ หลักการสูงสุดของมาตรฐาน ICPs ซึ่งอธิบายถึงหลักการส าคัญและสิ่งจ าเป็นในการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงด้านการเงิน และผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครอง
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
 2) Standards คือ มาตรฐาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบระดับถัดลงมาของโครงสร้าง ICPs ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่
ส าคัญในการด าเนินการตามหลักการของ ICP นั้น ๆ 
 3) Guidance Material คือ แนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสุดท้ายในโครงสร้าง ICPs เป็นแนวทาง
ปฏิบัติโดยละเอียดในการด าเนินการตามหลักการและมาตรฐาน (ICP Statement/ Standards) โดยเป็นส่วนที่อธิบาย
รายละเอียด รวมทั้งยกตัวอย่างวิธีการในการด าเนินการ 
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6-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

 
 ตัวอย่าง รูปแบบโครงสร้างเนื้อหาของมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs)  
 

ICP 1 ………………………………………… 
           หลกัการ (ICP Statement)………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 บทน าหรือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น (บาง ICPs อาจมีการกล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เกีย่วข้องในบท
น า) ................................................................................................................................................ ....................... 
 1.1) มาตรฐาน (Standards)…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   
 1.1.1 แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)……………………………………………………………………… 
                  1.1.2 แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)………………………………………………………………………. 
 1.2) มาตรฐาน (Standards)……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 1.2.1 แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)……………………………………………………………………… 
 1.2.2 แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)……………………………………………………………………… 
 

 
 
2. ขอบเขตของมาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
 1) ICPs สามารถน าไปใช้ได้กับทุกประเทศ/ภูมิภาค โดยไม่ต้องค านึงถึงระดับการพัฒนาของตลาดประกันภัย 
และชนิดของผลิตภัณฑ์หรือการบริการด้านประกันภัย หน่วยงานก ากับดูแลฯ จะต้องน าข้อก าหนดและการด าเนินการใน
การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะ ขนาด ความซับซ้อนของแต่ละบริษัทซึ่งมีความเสี่ยง
แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่มีในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 2) ICPs สามารถน าไปใช้ได้กับทกุบริษัทประกันภัย ไม่ว่าจะมีรัฐบาลควบคุมหรือถือหุ้น หรือเป็นของภาคเอกชน
โดยสมบูรณ์ เมื่อไรก็ตามที่มีการด าเนินธุรกิจประกันภัย รวมถึงการด าเนินธุรกิจประกันภัยในรูปแบบ e-Commerce 
 3) การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศซึ่งมีผู้รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน เช่น หน่วยงาน             
ที่ท าหน้าที่ก าหนดกฎหมาย ข้อบังคับ ในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยอาจแตกต่างจากหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด าเนินการ 
ICPs ที่ถูกน าไปใช้ในประเทศนั้นจะต้องใช้โดยทั้ง 2 หน่วยงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน อย่างไร    
ก็ตามจะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การด าเนินการตาม ICPs ของทั้งสองหน่วยงาน (หรือหลาย
หน่วยงาน) มีโครงสร้างที่สอดคล้องกัน 
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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) หน่วยงานก ากับดูแลฯ จะต้องด าเนินการในลักษณะที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีอ านาจเพียงพอตามกฎหมายส าหรับการด าเนินการตามหน้าทีข่องตน อย่างไรก็ตาม การมีอ านาจตามกฎหมาย
เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินการตาม ICPs หน่วยงานก ากับดูแลฯจะต้องมีความสามารถในการ
ด าเนินการตามอ านาจที่มีอยู่ และจะต้องท าให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายเหล่านั้น นอกจากนั้น 
หน่วยงานก ากับดูแลฯ จะต้องมีทรัพยากรและความสามารถที่จ าเป็นเพียงพอ เพื่อให้การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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 4) หน่วยงานก ากับดูแลฯ จะต้องด าเนินการในลักษณะที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีอ านาจเพียงพอตามกฎหมายส าหรับการด าเนินการตามหน้าทีข่องตน อย่างไรก็ตาม การมีอ านาจตามกฎหมาย
เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินการตาม ICPs หน่วยงานก ากับดูแลฯจะต้องมีความสามารถในการ
ด าเนินการตามอ านาจที่มีอยู่ และจะต้องท าให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายเหล่านั้น นอกจากนั้น 
หน่วยงานก ากับดูแลฯ จะต้องมีทรัพยากรและความสามารถที่จ าเป็นเพียงพอ เพื่อให้การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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เร่ืองที ่6.3  
มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัยทีเ่กีย่วข้อง 
กบัคนกลางประกนัภัย 
   
 

สมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (IAIS) จัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย            
(Insurance Core Principles: ICPs)  ฉบับเดือนตุลาคม 2554 ขึ้น โดยคณะท างานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ต่าง ๆ จากหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจากประเทศสมาชิกที่มีการพัฒนาแตกต่างกันออกไป เพื่อให้เกิดความ
คิดเห็นที่หลากหลายและให้มาตรฐานฉบับปัจจุบันสามารถน าไปใช้ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรฐาน ทั้งสิ้น 
26 ข้อ ดังนี้ 

ICP  1  วัตถุประสงค์ อ านาจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่ก ากับดูแล (Objectives, Powers and 
Responsibilities of the Supervisor) 

ICP  2  หน่วยงานที่ก ากับดูแล (Supervisor) 
ICP  3  การแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อก าหนดในเร่ืองการรักษาความลับ (Information Exchange and 

Confidentiality Requirements) 
ICP  4  การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Licensing) 
ICP  5  ความเหมาะสมของบุคลากร (Suitability of Persons) 
ICP  6  การเปลี่ยนแปลงอ านาจการบริหารและการถ่ายโอนธุรกิจ (Changes in Control and Portfolio 

Transfers) 
ICP  7  บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 
ICP  8  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Controls) 
ICP  9  การตรวจสอบและการรายงาน (Supervisory Review and Reporting) 
ICP  10  มาตรการส าหรับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ (Preventive and Corrective Measures) 
ICP  11  การปฏิบัติตามกฎหมาย (Enforcement) 
ICP  12  การเลิกกิจการและออกจากตลาด (Winding-up and Exit from the Market) 
ICP  13  การประกันภัยต่อและการถ่ายโอนความเส่ียงรูปแบบอ่ืน ๆ (Reinsurance and Other Forms of 

Risk Transfer) 
ICP  14  การประเมินมูลค่า (Valuation) 
ICP  15  การลงทุน (Investment) 
ICP  16  การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมเพื่ อความมั่นคงทางการเงิน  (Enterprise Risk 

Management for Solvency Purposes) 
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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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 ICP  17  ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 
 ICP  18  คนกลางประกันภัย (Intermediaries) 
 ICP  19  พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ (Conduct of Business) 
 ICP  20  การเปิดเผยข้อมูล (Public Disclosure) 
 ICP  21  การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) 
 ICP  22  การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย  (Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism) 
 ICP  23  การก ากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (Group-wide Supervision) 
 ICP  24  การดูแลเสถียรภาพระดับมหภาคและการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  (Macroprudential 
Surveillance and Insurance Supervision) 
 ICP  25  ความร่วมมือและการประสานงานด้านการก ากับดูแล  (Supervisory Cooperation and 
Coordination) 
 ICP  26  ความร่วมมือข้ามพรมแดนและการประสานงานด้านการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต  (Cross-
border Cooperation and Coordination on Crisis Management) 
 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกิจประกนัภัย (ICPs) ทั้ง 26 ICPs มส่ีวนเกีย่วข้องกับคนกลางประกันภัย ทั้งส้ิน 
4 ICPs คือ 
 1.  ICP  18 คนกลางประกันภัย (Intermediaries) 
 2.  ICP 19 พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ (Conduct of Business) 
 3.  ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) 
 4.  ICP  22 การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism) 
 รายละเอียดเกี่ยวกับ ICPs ที่เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัยมีดังนี้ 
 
1. มาตรฐาน ICP 18 คนกลางประกนัภัย  
 มาตรฐาน ICP 18 คนกลางประกันภัย (Intermediaries) มีหลักการส าคัญคือ หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนด
และบังคับใช้ข้อบังคับส าหรับพฤติกรรมทางธุรกิจของคนกลางประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าด าเนินธุรกิจอย่างเป็น        
มืออาชีพและมีความโปร่งใส ซึ่ง ICP 18 ประกอบด้วย บทน า และมาตรฐาน ทั้งสิ้น 7 ข้อ ซึ่งภายใต้มาตรฐานทั้งหมดมี
แนวทางปฏิบัติและค าอธิบายรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับแต่ละมาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  มาตรฐานการก ากับดแูลธุรกิจประกันภัย ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ    6-5 
                                                                       และการเป็นนายหน้าประกันนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม  

 
 

ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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 ICP  17  ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 
 ICP  18  คนกลางประกันภัย (Intermediaries) 
 ICP  19  พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ (Conduct of Business) 
 ICP  20  การเปิดเผยข้อมูล (Public Disclosure) 
 ICP  21  การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) 
 ICP  22  การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย  (Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism) 
 ICP  23  การก ากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (Group-wide Supervision) 
 ICP  24  การดูแลเสถียรภาพระดับมหภาคและการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  (Macroprudential 
Surveillance and Insurance Supervision) 
 ICP  25  ความร่วมมือและการประสานงานด้านการก ากับดูแล  (Supervisory Cooperation and 
Coordination) 
 ICP  26  ความร่วมมือข้ามพรมแดนและการประสานงานด้านการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต  (Cross-
border Cooperation and Coordination on Crisis Management) 
 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกิจประกนัภัย (ICPs) ทั้ง 26 ICPs มส่ีวนเกีย่วข้องกับคนกลางประกันภัย ทั้งส้ิน 
4 ICPs คือ 
 1.  ICP  18 คนกลางประกันภัย (Intermediaries) 
 2.  ICP 19 พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ (Conduct of Business) 
 3.  ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) 
 4.  ICP  22 การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism) 
 รายละเอียดเกี่ยวกับ ICPs ที่เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัยมีดังนี้ 
 
1. มาตรฐาน ICP 18 คนกลางประกนัภัย  
 มาตรฐาน ICP 18 คนกลางประกันภัย (Intermediaries) มีหลักการส าคัญคือ หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนด
และบังคับใช้ข้อบังคับส าหรับพฤติกรรมทางธุรกิจของคนกลางประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าด าเนินธุรกิจอย่างเป็น        
มืออาชีพและมีความโปร่งใส ซึ่ง ICP 18 ประกอบด้วย บทน า และมาตรฐาน ทั้งสิ้น 7 ข้อ ซึ่งภายใต้มาตรฐานทั้งหมดมี
แนวทางปฏิบัติและค าอธิบายรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับแต่ละมาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
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บทน า 
 
 บทน ากล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัย  ซึ่งเป็นบุคคลหรือองค์กรที่ให้บริการเป็น
สื่อกลางส าหรับลูกค้าในการท าสัญญาประกันภัยหรือประกันภัยต่อ โดยการเป็นตัวประสานระหว่างบริษัทประกันภัย
และผู้เอาประกันภัย เช่น ตัวแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคล เป็นต้น คนกลางประกันภัยสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
นอกเหนือจากการเป็นสื่อกลาง ซึ่งอาจรวมถึงการรับประกันภัย การจัดเก็บเบี้ยประกันภัย การบริหารจัดการ และการ
บริหารการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอีกด้วย ระบบคนกลางประกันภัยและการปฏิบัติงานของคนกลางประกันภัยมีส่วน
เก่ียวข้องอย่างมากกับวัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย และพัฒนาการของตลาดประกันภัยของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ 
มาตรการในการก ากับคนกลางประกันภัยจึงมีความหลากหลาย และมีความแตกต่างจากกันในแต่ละตลาดประกันภัย
ของแต่ละประเทศ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรพิจารณาใช้มาตรฐานนี้กับทุกองค์กรที่ท าหน้าที่หรือ
ด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย โดยค านึงถึงลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นธรรม
ต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและลูกค้า 
 โดยทั่วไปคนกลางประกันภัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ปฏิบัติหน้าที่ในนามของลูกค้า ซึ่งเป็นอิสระจาก
บริษัทประกันภัยที่คนกลางประกันภัยน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้ คนกลางประกันภัยนี้จะเรียกว่า “นายหน้า” 
(Broker/Independent Financial Adviser) และ 2) ปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทประกันภัย เรียกว่า “ตัวแทน” 
(Agent/Producer) ซึ่งคนกลางประกันภัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทประกันภัยหนึ่งแห่งหรือหลายแห่ง  
นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยอาจใช้ช่องทางการจ าหน่ายหลายช่องทาง เพื่อท าการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
รวมไปถึงประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกับบริษัทประกันภัย โดยใช้
ธนาคารเป็นช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
 นอกจากนี้ คนกลางประกันภัยยังมีบทบาทที่ส าคัญในการส่งเสริมความเชื่อมั่นและความมั่นใจในภาคธุรกิ จ
ประกันภัย รวมถึงส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการประกันภัยโดยการให้ค าแนะน าผู้บริโภคเพื่อให้สามารถตัดสินใจ
เลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ สามารถเข้าใจสิทธิประโยชน์ ลักษณะ และราคาของผลิตภัณฑ์ การที่ลูกค้า
เข้าใจถึงเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่จะได้จากผลิตภัณฑ์ประกันภัย อาจส่งผลให้มีการร้องเรียนคนกลางประกันภัยหรือ
บริษัทประกันภัยน้อยลง การส่งเสริมความรู้ทางประกันภัยและการเงินอย่างมืออาชีพของคนกลางประกันภัยนั้น เป็น
การให้บริการแก่ประชาชนและลูกค้า และช่วยส่งเสริมชื่อเสียงของคนกลางประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัย
โดยรวม  

มาตรฐาน 18.1 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรมัน่ใจว่าคนกลางประกนัภัยมใีบอนุญาต 
 มาตรฐานในข้อนี้ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ก าหนดให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยต้องก าหนดหรือบังคับให้คนกลางประกันภัยมีใบอนุญาต ซึ่งในแต่ละประเทศอาจเรียกกระการบวนดังกล่าว
แตกต่างกันไป เช่น “การออกใบอนุญาต” (Licensing) “การอนุญาต” (Authorization) หรือ “การลงทะเบียน” 
(Registration) โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถเลือกที่จะออกใบอนุญาตให้คนกลางประกันภัยในระดับองค์กร หรือ
ระดับบุคคล หรือทั้งสองอย่าง หน่วยงานก ากับดูแลจะต้องมีขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลทีเ่ป็นสือ่กลางประกันภัยนั้นมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมอยู่เสมอ นอกจากนี้ ธุรกิจประกันภัย      
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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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บางประเภทมีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูงกว่าประเภทอ่ืน  ๆ จึงจ าเป็นต้องมีสื่อกลางที่มีความสามารถและ
ประสบการณ์มากกว่า ด้วยเหตุดังกล่าวหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องระบุในใบอนุญาตเกี่ยวกับประเภทของการ
ประกันภัยที่คนกลางประกันภัยได้รับอนุญาตให้เป็นสื่อกลาง โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญของคนกลางประกันภัย 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องพิจารณาการออกใบอนุญาตแบบต่ออายุเป็นช่วง ๆ ซึ่งมีข้อดีคือสามารถประเมินการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของคนกลางประกันภัยเป็นระยะ ๆ 
 ก่อนที่จะออกใบอนุญาตให้แก่คนกลางประกันภัย หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้มีการส่งใบสมัคร 
รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ส าคัญ อาทิ ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ประวัติ หากเป็นรูปบริษัท (Incorporated) จะต้องส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  ข้อมูลการเป็นเจ้าของ ข้อเสนอเกี่ยวกับ
วิธีการหาเงินทุน เป็นต้น 

มาตรฐาน 18.2 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรมั่นใจว่าคนกลางประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศ ได้รับ
การก ากบัดูแลอย่างต่อเน่ือง 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่า  คนกลางประกันภัยมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับภายหลังการออกใบอนุญาต ซึ่งการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องอาจรวมถึงการก าหนดให้คนกลางรายงานต่อ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล (Off-site Monitoring) โดยอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องการ เช่น งบการเงิน หรือหนังสือที่รับรอง
ความมั่นคงทางการเงินของคนกลางประกันภัย หนังสือรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี (ถ้ามี) ข้อมูลแหล่งที่ตั้งของธุรกิจ 
ส าหรับการตรวจสอบ ณ ที่ท าการธุรกิจ (On-site Inspection) ซึ่งอาจพิจารณาตามความจ าเป็น เช่น ตรวจสอบการ
ควบคุมภายใน แฟ้มข้อมูลลูกค้า เร่ืองร้องเรียน การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้า เป็นต้น นอกเหนือจากการตรวจสอบ การ
วิเคราะห์เรื่องร้องเรียนบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยยังเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญในการประเมินการด าเนิน
ธุรกิจที่มีปัญหาในด้านคนกลางประกันภัย  

นอกเหนือจากการตรวจสอบแล้ว หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจมีการประชุมหารือร่วมกับคนกลางประกันภัย
เป็นประจ า และอาจใช้การทดสอบ เช่น การทดสอบโดยไม่เปิดเผยตัว (Mystery Shopping) เพื่อประเมินว่านโยบาย
คนกลางประกันภัยและขั้นตอนต่าง ๆ เป็นธรรมต่อลูกค้า วิธีการก ากับดูแลในบางประเทศ อาจใช้การก ากับดูแล     
คนกลางประกันภัยทางอ้อมผ่านการก ากับดูแลของบริษัทประกันภัย ในบางประเทศอาจมีการจัดตั้งองค์กรก ากับดูแล
ตัวเอง (Self-Regulatory Organization: SRO) เป็นองค์กรนอกภาครัฐที่ท าการก ากับดูแลอุตสาหกรรมหรือวิชาชีพใน
ระดับหนึ่ง การก ากับดูแลของ SRO สามารถสนับสนุนการก ากับดูแลคนกลางประกันภัยผ่านกฎระเบียบของสมาชิก
และข้อบังคับตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลควรแน่ใจว่า SRO มีมาตรฐานที่เหมาะสม และเข้า
แทรกแซงเมื่อเกิดข้อบกพร่อง 

มาตรฐาน 18.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยมีระดับความรู้และประสบการณ์ 
รวมถึงคุณธรรมและประสิทธิภาพ  
 บุคคลที่เป็นคนกลางประกันภัยควรมีความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความรู้ทางวิชาชีพสามารถได้มา
โดยประสบการณ์ การศึกษา และการฝึกอบรม หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรแน่ใจว่าคนกลางประกันภัย
มีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมส าหรับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสื่อกลาง คุณสมบัติและ
ประสบการณ์ควรเหมาะสมกับประเภทของสื่อกลางที่ด าเนินงานว่าเป็นตัวแทนส าหรับบริษัทประกันภัยหรือนายหน้า
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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บางประเภทมีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูงกว่าประเภทอ่ืน  ๆ จึงจ าเป็นต้องมีสื่อกลางที่มีความสามารถและ
ประสบการณ์มากกว่า ด้วยเหตุดังกล่าวหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องระบุในใบอนุญาตเกี่ยวกับประเภทของการ
ประกันภัยที่คนกลางประกันภัยได้รับอนุญาตให้เป็นสื่อกลาง โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญของคนกลางประกันภัย 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องพิจารณาการออกใบอนุญาตแบบต่ออายุเป็นช่วง ๆ ซึ่งมีข้อดีคือสามารถประเมินการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของคนกลางประกันภัยเป็นระยะ ๆ 
 ก่อนที่จะออกใบอนุญาตให้แก่คนกลางประกันภัย หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้มีการส่งใบสมัคร 
รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ส าคัญ อาทิ ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ประวัติ หากเป็นรูปบริษัท (Incorporated) จะต้องส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  ข้อมูลการเป็นเจ้าของ ข้อเสนอเกี่ยวกับ
วิธีการหาเงินทุน เป็นต้น 

มาตรฐาน 18.2 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรมั่นใจว่าคนกลางประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศ ได้รับ
การก ากบัดูแลอย่างต่อเน่ือง 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่า  คนกลางประกันภัยมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับภายหลังการออกใบอนุญาต ซึ่งการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องอาจรวมถึงการก าหนดให้คนกลางรายงานต่อ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล (Off-site Monitoring) โดยอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องการ เช่น งบการเงิน หรือหนังสือที่รับรอง
ความมั่นคงทางการเงินของคนกลางประกันภัย หนังสือรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี (ถ้ามี) ข้อมูลแหล่งที่ตั้งของธุรกิจ 
ส าหรับการตรวจสอบ ณ ที่ท าการธุรกิจ (On-site Inspection) ซึ่งอาจพิจารณาตามความจ าเป็น เช่น ตรวจสอบการ
ควบคุมภายใน แฟ้มข้อมูลลูกค้า เร่ืองร้องเรียน การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้า เป็นต้น นอกเหนือจากการตรวจสอบ การ
วิเคราะห์เรื่องร้องเรียนบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยยังเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญในการประเมินการด าเนิน
ธุรกิจที่มีปัญหาในด้านคนกลางประกันภัย  

นอกเหนือจากการตรวจสอบแล้ว หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจมีการประชุมหารือร่วมกับคนกลางประกันภัย
เป็นประจ า และอาจใช้การทดสอบ เช่น การทดสอบโดยไม่เปิดเผยตัว (Mystery Shopping) เพื่อประเมินว่านโยบาย
คนกลางประกันภัยและขั้นตอนต่าง ๆ เป็นธรรมต่อลูกค้า วิธีการก ากับดูแลในบางประเทศ อาจใช้การก ากับดูแล     
คนกลางประกันภัยทางอ้อมผ่านการก ากับดูแลของบริษัทประกันภัย ในบางประเทศอาจมีการจัดตั้งองค์กรก ากับดูแล
ตัวเอง (Self-Regulatory Organization: SRO) เป็นองค์กรนอกภาครัฐที่ท าการก ากับดูแลอุตสาหกรรมหรือวิชาชีพใน
ระดับหนึ่ง การก ากับดูแลของ SRO สามารถสนับสนุนการก ากับดูแลคนกลางประกันภัยผ่านกฎระเบียบของสมาชิก
และข้อบังคับตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลควรแน่ใจว่า SRO มีมาตรฐานที่เหมาะสม และเข้า
แทรกแซงเมื่อเกิดข้อบกพร่อง 

มาตรฐาน 18.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยมีระดับความรู้และประสบการณ์ 
รวมถึงคุณธรรมและประสิทธิภาพ  
 บุคคลท่ีเป็นคนกลางประกันภัยควรมีความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความรู้ทางวิชาชีพสามารถได้มา
โดยประสบการณ์ การศึกษา และการฝึกอบรม หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรแน่ใจว่าคนกลางประกันภัย
มีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมส าหรับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสื่อกลาง คุณสมบัติและ
ประสบการณ์ควรเหมาะสมกับประเภทของสื่อกลางที่ด าเนินงานว่าเป็นตัวแทนส าหรับบริษัทประกันภัยหรือนายหน้า
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ด าเนินงานในนามของลูกค้า และเมื่อได้รับคุณสมบัติทางวิชาชีพแล้วคนกลางประกันภัยควรเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ
อยู่เสมอ  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรท าให้แน่ใจว่าคนกลางประกันภัยอยู่ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมทางวิชาชีพ ซึ่งเป็น
สิ่งส าคัญอย่างยิ่ง โดยอาจก าหนดและเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจที่คนกลางประกันภัยต้องปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณทางธุรกิจควรสอดคล้องกับกฎหมายและอาจครอบคลุมถึงการเจรจาระหว่างคนกลางประกันภัยและ
ลูกค้า โดยคนกลางประกันภัยควรปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง ซึ่งควรมีคุณสมบัติ
ส่วนบุคคล เช่น มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น 

มาตรฐาน 18.4 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกนัภัยมบีรรษทัภิบาลที่เหมาะสม 
 ส าหรับคนกลางประกันภัยที่เป็นรูปแบบองค์กร ควรอยู่ภายใต้กฎบรรษัทภิบาลขั้นต่ า ซึ่งอาจแตกต่างกันไป 
โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของสื่อกลาง และความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงกฎระเบียบของบริษัท อย่างไรก็ตาม 
กฎบรรษัทภิบาลขั้นต่ าส าหรับแต่ละสื่อกลางควรเพียงพอเพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมั่นคง และสามารถ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บรรษัทภิบาลที่ดีสามารถได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่ออกแนวทางปฏิบัติต่าง  ๆ เช่น หลักเกณฑ์การปฏิบัติส าหรับคนกลางประกันภัย 
เก่ียวกับหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งอาจประกอบด้วย การรักษามาตรฐานเร่ืองความเหมาะสมของบุคลากร การรักษา
มาตรฐานที่เหมาะสมส าหรับพฤติกรรมทางธุรกิจ การมีระดับการควบคุมภายในที่เหมาะสม การเก็บรักษาแฟ้มและ
บันทึกต่าง ๆ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการก าหนด
กฎบรรษัทภิบาล หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องพิจารณาถึงการใช้กฎดังกล่าวกับกิจการที่มีเจ้าของคนเดียว และ
องค์กรขนาดเล็กที่ด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย เนื่องจากธุรกิจที่มีขนาดเล็กอาจส่งผลให้กิจการเหล่านี้ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎบรรษัทภิบาลเดียวกันกับบริษัทขนาดใหญ่ได้  

มาตรฐาน 18.5 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกนัภัยเปิดเผยข้อมูลต่อไปนีต่้อลูกค้า 
 1) เง่ือนไขของธุรกิจระหว่างคนกลางประกันภัยและลกูค้า 
 2) ความสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัยท่ีท างานด้วย  
 3) ข้อมลูเก่ียวกับค่าตอบแทนในกรณีท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

  มาตรฐานข้อนี้ระบุเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับคนกลางประกันภัย ซึ่งในการก าหนดกฎระเบียบ
การเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง  ๆ ได้แก่ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่
แตกต่างกัน ระดับความรู้ของลูกค้าที่แตกต่างกัน การท าธุรกรรมของประเภทการประกันภัยที่แตกต่างกัน (เช่น ความ
แตกต่างระหว่างการประกันภัยเพื่อการพาณิชย์และการประกันภัยส่วนบุคคล) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจมีอิทธิพลต่อ
ลักษณะและเวลาในการเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลที่ส าคัญที่หน่วยงานก ากับดูแลควรก าหนดให้เปิดเผย ได้แก่ 

 1) เง่ือนไขทางธุรกิจ คนกลางประกันภัยควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขทางธุรกิจแก่ลูกค้าก่อนการท า
สัญญาประกันภัย การน าเสนอข้อมูลอาจท าโดยวาจาและจัดส่งข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าในภายหลัง  ซึ่ง
เอกสารดังกล่าวอาจประกอบไปด้วย คนกลางประกันภัยเป็นตัวแทนหรือนายหน้า หน่วยงานที่ให้ใบอนุญาตและก ากับ
ดูแล บริการที่น าเสนอ (น าเสนอผลิตภัณฑ์จากทุกบริษัท บางบริษัท หรือบริษัทเดียว)  สิทธิในการยกเลิกและการ
ร้องเรียน การบริหารจัดการเงินของลูกค้า เป็นต้น 

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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 2) ความสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัยท่ีท างานด้วย สถานะของคนกลางประกันภัยต่อบริษัทประกันภัย
สามารถบ่งบอกถึงขอบเขตของผลิตภัณฑ์ที่แนะน าต่อลูกค้า เช่น ในกรณีที่คนกลางประกันภัยสามารถเลือกน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์จากบริษัทเดียวหรือจากไม่กี่บริษัท ลูกค้าอาจต้องท าการศึกษาเพื่อค้นหาเงื่อนไขหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนในตลาด 
ที่ดีหรือเหมาะสมส าหรับตนมากกว่า  
  3) ค่าตอบแทน โดยทั่วไป คนกลางประกันภัยได้รับค่าตอบแทนจากค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าใน
รูปแบบต่าง ๆ ในบางประเทศที่ธุรกิจประกันภัยมีความก้าวหน้าและผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อน หน่วยงานที่ก ากับดูแล
อาจก าหนดให้คนกลางประกันภัยต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าเมื่อมีการร้องขอจากลูกค้า หรือ
ให้ลูกค้ารับทราบถึงสิทธิในการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า โดยวิธีการสื่อสารควรมีความ
ชัดเจนและไม่ชักน าในทางที่ผิด ในกรณีของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีองค์ประกอบของการลงทุน หน่วยงานที่ก ากับดูแล
อาจก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อลูกค้าก่อนการซื้อขายกรมธรรม์ นอกจากนี้ ค่าตอบแทนบางประเภทของ
คนกลางประกันภัยอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ในกรณีนี้คนกลางประกันภัยอาจพยายามน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้ามากกว่าแก่ลูกค้าโดยไม่ค านึงถึงความต้องการของลูกค้า ดังนั้น หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลควรมีขั้นตอนที่เข้มงวดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์อย่าง
เต็มที่  อย่างไรก็ตาม หน่วยงานก ากับดูแลอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมและจ าเป็นส าหรับการก าหนดข้อบังคับใน
เร่ืองของค่าตอบแทนให้มีความสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของตลาดประกันภัยของตน 

มาตรฐาน 18.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยที่บริหารจัดการเงินของลูกค้ามี
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดเีพือ่ปกป้องเงนิดงักล่าว  
 ในการด าเนินธุรกิจประกันภัย คนกลางประกันภัยอาจต้องรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าหรือรับเงินจาก
บริษัทประกันภัยเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือคืนค่าเบี้ยประกันภัยแก่ลูกค้า ในบางประเทศอาจมีข้อบังคับทาง
กฎหมายเกี่ยวกับกระแสเงินที่ถ่ายโอนจากลูกค้าผ่านคนกลางประกันภัยไปยังบริษัทประกันภัยและในทางกลับกัน 
ดังนั้น คนกลางประกันภัยควรมีนโยบายและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินของลูกค้าดังกล่าว เพื่อ
ผลประโยชน์ของลูกค้า ในการก าหนดข้อบังคับส าหรับคนกลางประกันภัยในการปกป้องเงินของลูกค้า หน่วยงานที่
ก ากับดูแลอาจต้องแนะน าให้มีนโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ เช่น มีการแยกบัญชีของลูกค้าจากบัญชีส่วนตัวของคนกลาง
ประกันภัย มีระบบการเงินและการควบคุมการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บรักษาสมุดคู่ฝาก ประวัติ และการ
ตรวจสอบ เป็นต้น  

มาตรฐาน 18.7 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีมาตรการในการก ากับดูแลที่เหมาะสมกับคนกลางประกันภัย 
และมอี านาจในการด าเนินการกบับุคคลหรือองค์กรที่เป็นส่ือกลางโดยไม่มใีบอนุญาต 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลจะต้องด าเนินการกับคนกลางประกันภัยตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่คนกลาง
ประกันภัยไม่ปฏิบัติตามใบอนุญาตหรือข้อบังคับ หรือท าให้ลูกค้ามีความเสี่ยง เช่น ไม่ให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อลูกค้า 
นโยบายและขั้นตอนไม่ชัดเจน ระบบการควบคุมภายในและการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการ
จัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีปัญหาเก่ียวกับความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นต้น โดยการด าเนินการของ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรใช้กับคนกลางระดับองค์กรหรือรายบุคคลตามความเหมาะสม ซ่ึงอาจเป็นการแก้ไขหรือมี

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  มาตรฐานการก ากับดแูลธุรกิจประกันภัย ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ    6-5 
                                                                       และการเป็นนายหน้าประกันนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม  

 
 

ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  มาตรฐานการก ากับดแูลธุรกิจประกันภัย ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ    6-5 
                                                                       และการเป็นนายหน้าประกันนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม  

 
 

ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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 2) ความสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัยท่ีท างานด้วย สถานะของคนกลางประกันภัยต่อบริษัทประกันภัย
สามารถบ่งบอกถึงขอบเขตของผลิตภัณฑ์ที่แนะน าต่อลูกค้า เช่น ในกรณีที่คนกลางประกันภัยสามารถเลือกน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์จากบริษัทเดียวหรือจากไม่กี่บริษัท ลูกค้าอาจต้องท าการศึกษาเพื่อค้นหาเงื่อนไขหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนในตลาด 
ที่ดีหรือเหมาะสมส าหรับตนมากกว่า  
  3) ค่าตอบแทน โดยทั่วไป คนกลางประกันภัยได้รับค่าตอบแทนจากค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าใน
รูปแบบต่าง ๆ ในบางประเทศที่ธุรกิจประกันภัยมีความก้าวหน้าและผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อน หน่วยงานที่ก ากับดูแล
อาจก าหนดให้คนกลางประกันภัยต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าเมื่อมีการร้องขอจากลูกค้า หรือ
ให้ลูกค้ารับทราบถึงสิทธิในการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า โดยวิธีการสื่อสารควรมีความ
ชัดเจนและไม่ชักน าในทางที่ผิด ในกรณีของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีองค์ประกอบของการลงทุน หน่วยงานที่ก ากับดูแล
อาจก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อลูกค้าก่อนการซื้อขายกรมธรรม์ นอกจากนี้ ค่าตอบแทนบางประเภทของ
คนกลางประกันภัยอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ในกรณีนี้คนกลางประกันภัยอาจพยายามน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้ามากกว่าแก่ลูกค้าโดยไม่ค านึงถึงความต้องการของลูกค้า ดังนั้น หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลควรมีขั้นตอนที่เข้มงวดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์อย่าง
เต็มที่  อย่างไรก็ตาม หน่วยงานก ากับดูแลอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมและจ าเป็นส าหรับการก าหนดข้อบังคับใน
เร่ืองของค่าตอบแทนให้มีความสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของตลาดประกันภัยของตน 

มาตรฐาน 18.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยที่บริหารจัดการเงินของลูกค้ามี
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดเีพือ่ปกป้องเงนิดงักล่าว  
 ในการด าเนินธุรกิจประกันภัย คนกลางประกันภัยอาจต้องรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าหรือรับเงินจาก
บริษัทประกันภัยเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือคืนค่าเบี้ยประกันภัยแก่ลูกค้า ในบางประเทศอาจมีข้อบังคับทาง
กฎหมายเกี่ยวกับกระแสเงินที่ถ่ายโอนจากลูกค้าผ่านคนกลางประกันภัยไปยังบริษัทประกันภัยและในทางกลับกัน 
ดังนั้น คนกลางประกันภัยควรมีนโยบายและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินของลูกค้าดังกล่าว เพื่อ
ผลประโยชน์ของลูกค้า ในการก าหนดข้อบังคับส าหรับคนกลางประกันภัยในการปกป้องเงินของลูกค้า หน่วยงานที่
ก ากับดูแลอาจต้องแนะน าให้มีนโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ เช่น มีการแยกบัญชีของลูกค้าจากบัญชีส่วนตัวของคนกลาง
ประกันภัย มีระบบการเงินและการควบคุมการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บรักษาสมุดคู่ฝาก ประวัติ และการ
ตรวจสอบ เป็นต้น  

มาตรฐาน 18.7 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีมาตรการในการก ากับดูแลที่เหมาะสมกับคนกลางประกันภัย 
และมอี านาจในการด าเนินการกบับุคคลหรือองค์กรที่เป็นส่ือกลางโดยไม่มใีบอนุญาต 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลจะต้องด าเนินการกับคนกลางประกันภัยตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่คนกลาง
ประกันภัยไม่ปฏิบัติตามใบอนุญาตหรือข้อบังคับ หรือท าให้ลูกค้ามีความเสี่ยง เช่น ไม่ให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อลูกค้า 
นโยบายและขั้นตอนไม่ชัดเจน ระบบการควบคุมภายในและการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการ
จัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีปัญหาเก่ียวกับความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นต้น โดยการด าเนินการของ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรใช้กับคนกลางระดับองค์กรหรือรายบุคคลตามความเหมาะสม ซ่ึงอาจเป็นการแก้ไขหรือมี
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การลงโทษเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงมาตรการต่าง ๆ เช่น การจ ากัดการด าเนินงานทางธุรกิจ การพักงานหรือ
ยกเว้นบุคคลจากการด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย และการถอดถอนหรือไม่ต่อใบอนุญาต เป็นต้น 
 การด าเนินการก ากับดูแล อาจรวมถึงการด าเนินการต่อบริษัทประกันภัยในกรณีของการขายตรง หรือในกรณี
ที่บริษัทประกันภัยร่วมมือกับคนกลางประกันภัยในการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่ก ากับดูแล การ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือการลงโทษต้องเหมาะสมกับข้อบกพร่อง การฝ่าฝืนกฎเพียงเล็กน้อยอาจจัดการได้โดย
การว่ากล่าวทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรโดยผู้บริหาร และมีการติดตามประเมินผล ในขณะที่ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง
ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อลูกค้าอาจต้องใช้มาตรการที่ร้ายแรงกว่า อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องแน่ใจว่ามี
กระบวนการที่ถูกต้องส าหรับคนกลางหรือบริษัทประกันภัยในการอุทธรณ์ต่อมาตรการการลงโทษของหน่วยงานที่
ก ากับดูแล 
 กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกีย่วข้องกบัการก ากบัดูแลคนกลางประกนัภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง  ๆ เพื่อก าหนดและก ากับดูแล     
คนกลางประกันภัยให้ต้องมีใบอนุญาต มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่  เช่น มีความรู้ 
ประสบการณ์ รวมถึงจรรยาบรรณในการให้บริการ รวมท้ังให้บริการลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ 
ซึ่งกฎหมาย กฎระเบียบที่ส าคัญ เช่น 
 (1) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   
 (2) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
 (3) พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   
 (4) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

(5) ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาตและการต่ออายุ 
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2551   

(6) ประกาศ คปภ. เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2554 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 

(7) ประกาศ ส านักงาน คปภ. เร่ือง ก าหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เก่ียวกับการประกัน
ชีวิตส าหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 
2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 
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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. มาตรฐาน ICP 19 พฤตกิรรมการด าเนินธุรกจิ  
 มาตรฐาน ICP 19 พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ (Conduct of Business) มีหลักการส าคัญ คือ หน่วยงานที่
ก ากับดูแลต้องก าหนดพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับความเป็นธรรม ทั้งก่อนการท า
สัญญาจนกระทั่งได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันทุกข้อภายใต้สัญญา โดยมาตรฐานนี้ระบุให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยต้องด าเนินการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจในตลาดของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย โดยการ
ก าหนดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ICP 19 นี้ประกอบด้วย บทน า 
มาตรฐานทั้งสิ้น 13 ข้อ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ภายใต้มาตรฐานแต่ละข้อ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
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  มาตรฐานการก ากับดแูลธุรกิจประกันภัย ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ    6-5 
                                                                       และการเป็นนายหน้าประกันนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม  

 
 

ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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2. มาตรฐาน ICP 19 พฤตกิรรมการด าเนินธุรกจิ  
 มาตรฐาน ICP 19 พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ (Conduct of Business) มีหลักการส าคัญ คือ หน่วยงานที่
ก ากับดูแลต้องก าหนดพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับความเป็นธรรม ทั้งก่อนการท า
สัญญาจนกระทั่งได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันทุกข้อภายใต้สัญญา โดยมาตรฐานนี้ระบุให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยต้องด าเนินการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจในตลาดของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย โดยการ
ก าหนดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ICP 19 นี้ประกอบด้วย บทน า 
มาตรฐานทั้งสิ้น 13 ข้อ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ภายใต้มาตรฐานแต่ละข้อ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
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บทน า 
 
 ข้อบังคับทางพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและลูกค้าในภาคธุรกิจ
ประกันภัย ลดความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ช่วยสนับสนุนกรอบการบริหารความเสี่ยง และความมั่นคงทางการเงิน
โดยรวม และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงแข็งแรง โดยการสร้างความเท่าเทียมกันในการเข่งขันโดย
คงไว้ซึ่งการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรม 
ประเพณี กฎหมาย และพัฒนาการของภาคธุรกิจประกันภัยของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมักมีมาตรการในการ
ก ากับดูแลพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจที่หลากหลาย ความแตกต่างดังกล่าวควรน ามาพิจารณาเมื่อปฏิบัติตาม ICP ข้อนี้ 
เพื่อให้สามารถได้ผลลัพธ์คือการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมประกอบด้วยการ
ปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรม การกระท าการโดยสุจริต และการหลีกเลี่ยงการกระท าที่ผิดกฎหมาย  
 เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ภายใต้  ICP19 ได้แบ่งมาตรฐานทั้งหมด ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการ
ปฏิบัติการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า 2) ด้านกระบวนการก่อนการขาย และ 3) ด้านการให้บริการตามกรมธรรม์ 
รายละเอียดมีดังนี้ 
 2.1 ด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลกูค้า 

มาตรฐาน 19.1 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกนัภัยและคนกลางประกนัภัยปฏิบัติหน้าที่
ต่อลูกค้าด้วยความเช่ียวชาญ และความระมดัระวงั  
 หลักการของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังมีนัยส าคัญ คือ บริษัทประกันภัยและ
คนกลางประกันภัยควรปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงบุคคลที่มีความรอบคอบ รวมทั้งควรมีนโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ดังกล่าว บริษัทประกันภัยควรมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่ าพนักงานและตัวแทนประกันภัยมี
มาตรฐานทางจริยธรรมและความเป็นธรรมที่ดี  

มาตรฐาน 19.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยจัดท าและปฏิบัติตาม
นโยบายและขั้นตอนเกีย่วกบัการปฏิบัตต่ิอลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรท าให้แน่ใจว่าบริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และตรวจสอบว่านโยบายและขั้นตอนดังกล่าวได้รับการปฏิบัติตามหรือไม่ การ
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมประกอบด้วยการปฏิบัติที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 (1) พัฒนาผลิตภัณฑ์และท าการตลาดโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า  
 (2) ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อลูกค้าก่อนและหลังการขาย  
 (3) ลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า  
 (4) ให้แน่ใจว่าค าแนะน าที่ให้ลูกค้ามีคุณภาพ 
 (5) จัดการกับเร่ืองร้องเรียนและข้อพิพาทของลูกค้าอย่างเป็นธรรม  
 (6) ปกป้องข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
 (7) ปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกค้า 
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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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  ข้อบังคับในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกรอบกฎหมายของแต่ละประเทศ ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ต้องการคือให้เกิดการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่ าว บริษัทและคนกลาง
ประกันภัยมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง โดยจะต้องท าให้การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเป็นส่วนส าคัญของวัฒนธรรม
องค์กร และมีนโยบายและขั้นตอนเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้เกิดการบังคับใช้ในองค์กร ในบางประเทศ
นโยบายและขั้นตอนของบริษัทและคนกลางประกันภัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมควรจัดส่งให้
หน่วยงานที่ก ากับดูแลพิจารณา โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจสนับสนุนให้บริษัทและคนกลางประกันภัยเผยแพร่
นโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชน โดยเฉพาะนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
การจัดการเรื่องร้องเรียน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

2.2 ด้านกระบวนการก่อนการขาย 
มาตรฐาน 19.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยค านึงถึงความต้องการของลูกค้า   

แต่ละประเภทในการพฒันาและท าการตลาดผลติภัณฑ์ประกนัภัย 
 ในบางประเทศ การด าเนินการดังกล่าวสามารถท าได้ผ่านวิธีการให้การเห็นชอบผลิตภัณฑ์ โดยหน่วยงานที่
ก ากับดูแลจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและ
กฎระเบียบในการคุ้มครองลูกค้า ในบางประเทศคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบการพัฒนาและท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ในหลักการ  
 ในกรณีที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีอ านาจในการให้การเห็นชอบเงื่อนไขสัญญาหรืออัตราเบี้ยประกันภัย 
กระบวนการให้การเห็นชอบควรมีความสมดุลระหว่างการให้ความคุ้มครองลูกค้ากับผลประโยชน์ของลูกค้าในด้าน
นวัตกรรมและการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัย การให้ความเห็นชอบเงื่อนไขสัญญาหรืออัตราเบี้ยประกันภัยอาจเหมาะ
กับบางกรณี โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ ในบางประเทศหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจออก
หลักการหรือแนวทางเพื่อให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตาม เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการท าการตลาดควรมีการ
พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า  ควรมีการประเมินลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่และเอกสารที่เผยแพร่ โดยก่อนท า
การตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการ บริษัทประกันภัยควรท าการพิจารณาผลิตภัณฑ์ในด้านรูปแบบ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
และวิธีการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้บริษัทประกันภัยสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม สามารถประเมินความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ และท าให้มั่นใจว่าช่องทางการจ าหน่าย
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้บริษัทประกันภัยควรให้ความช่วยเหลือคนกลางประกันภัย เพื่อให้มั่นใจว่าคนกลาง
ประกันภัยเข้าใจตลาดเป้าหมายและลดความเสี่ยงในการเสนอขายผิดกลุ่มเป้าหมาย 

มาตรฐาน 19.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกนัภัยส่งเสริมผลิตภัณฑ์และ
บริการด้วยความชัดเจน เป็นธรรม และไม่ชักน าในทางที่ผดิ  
 ก่อนท าการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัทและคนกลางประกันภัยควรมั่นใจว่าข้อมูลที่จะน าเสนอนั้น
ถูกต้อง ชัดเจน และไม่มีการชักน าในทางที่ผิด ขั้นตอนการตรวจสอบที่ดีควรมีการพิจารณาจากผู้ตรวจสอบอิสระ 
ส าหรับการโฆษณาและสื่อต่าง ๆ ข้อมูลที่น าเสนอควรจะเข้าใจง่าย ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางค่า
สินไหมทดแทน และข้อจ ากัดอ่ืน ๆ โดยไม่มีการตัดหรือลดข้อมูล หรือค าเตือนที่ส าคัญ 
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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  ข้อบังคับในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกรอบกฎหมายของแต่ละประเทศ ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ต้องการคือให้เกิดการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่ าว บริษัทและคนกลาง
ประกันภัยมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง โดยจะต้องท าให้การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเป็นส่วนส าคัญของวัฒนธรรม
องค์กร และมีนโยบายและขั้นตอนเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้เกิดการบังคับใช้ในองค์กร ในบางประเทศ
นโยบายและขั้นตอนของบริษัทและคนกลางประกันภัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมควรจัดส่งให้
หน่วยงานที่ก ากับดูแลพิจารณา โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจสนับสนุนให้บริษัทและคนกลางประกันภัยเผยแพร่
นโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชน โดยเฉพาะนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
การจัดการเรื่องร้องเรียน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

2.2 ด้านกระบวนการก่อนการขาย 
มาตรฐาน 19.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยค านึงถึงความต้องการของลูกค้า   

แต่ละประเภทในการพฒันาและท าการตลาดผลติภัณฑ์ประกนัภัย 
 ในบางประเทศ การด าเนินการดังกล่าวสามารถท าได้ผ่านวิธีการให้การเห็นชอบผลิตภัณฑ์ โดยหน่วยงานที่
ก ากับดูแลจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและ
กฎระเบียบในการคุ้มครองลูกค้า ในบางประเทศคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบการพัฒนาและท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ในหลักการ  
 ในกรณีที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีอ านาจในการให้การเห็นชอบเงื่อนไขสัญญาหรืออัตราเบี้ยประกันภัย 
กระบวนการให้การเห็นชอบควรมีความสมดุลระหว่างการให้ความคุ้มครองลูกค้ากับผลประโยชน์ของลูกค้าในด้าน
นวัตกรรมและการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัย การให้ความเห็นชอบเงื่อนไขสัญญาหรืออัตราเบี้ยประกันภัยอาจเหมาะ
กับบางกรณี โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ ในบางประเทศหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจออก
หลักการหรือแนวทางเพื่อให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตาม เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการท าการตลาดควรมีการ
พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า  ควรมีการประเมินลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่และเอกสารที่เผยแพร่ โดยก่อนท า
การตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการ บริษัทประกันภัยควรท าการพิจารณาผลิตภัณฑ์ในด้านรูปแบบ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
และวิธีการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้บริษัทประกันภัยสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม สามารถประเมินความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ และท าให้มั่นใจว่าช่องทางการจ าหน่าย
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้บริษัทประกันภัยควรให้ความช่วยเหลือคนกลางประกันภัย เพื่อให้มั่นใจว่าคนกลาง
ประกันภัยเข้าใจตลาดเป้าหมายและลดความเสี่ยงในการเสนอขายผิดกลุ่มเป้าหมาย 

มาตรฐาน 19.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกนัภัยส่งเสริมผลิตภัณฑ์และ
บริการด้วยความชัดเจน เป็นธรรม และไม่ชักน าในทางที่ผดิ  
 ก่อนท าการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัทและคนกลางประกันภัยควรมั่นใจว่าข้อมูลที่จะน าเสนอนั้น
ถูกต้อง ชัดเจน และไม่มีการชักน าในทางที่ผิด ขั้นตอนการตรวจสอบที่ดีควรมีการพิจารณาจากผู้ตรวจสอบอิสระ 
ส าหรับการโฆษณาและสื่อต่าง ๆ ข้อมูลที่น าเสนอควรจะเข้าใจง่าย ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางค่า
สินไหมทดแทน และข้อจ ากัดอ่ืน ๆ โดยไม่มีการตัดหรือลดข้อมูล หรือค าเตือนที่ส าคัญ 
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 ในกรณีที่บริษัทและคนกลางประกันภัยตระหนักว่าข้อมูลที่น าเสนอไม่ถูกต้องและชัดเจน หรือชักน าในทางที่
ผิด บริษัทและคนกลางประกันภัยควรยกเลิกข้อมูลและแจ้งบุคคลที่เก่ียวข้องเก่ียวกับข้อมูลดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดเท่าที่
จะท าได้  

มาตรฐาน 19.5 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดข้อบังคับส าหรับบริษัทและคนกลางประกันภัยในเร่ือง
ของเวลาในการให้ข้อมูล และเนือ้หาของข้อมูลที่น าเสนอต่อลูกค้าระหว่างการขาย 
 บริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยควรมั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับกรมธรรม์ในเวลาที่
ถูกต้อง และในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทั้งก่อนและระหว่างการขาย ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวควรเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของลูกค้าก่อนท าสัญญา ควรมีการน าเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน เป็นธรรม 
และไม่ชักน าในทางที่ผิด โดยควรพยายามใช้ภาษาซึ่งลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย และข้อมูลผลิตภัณฑ์ควรเป็น        
ลายลักษณ์อักษรหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่มีความทนทาน ควรมุ่งเน้นในเร่ืองของคุณภาพของข้อมูลมากกว่าปริมาณซึ่งอาจท าให้
ลูกค้าไม่อ่านข้อมูล ทั้งนี้หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีหลักฐานการ
รับทราบข้อมูลจากลูกค้าว่าได้รับทราบและเข้าใจข้อมูลที่น าเสนอ 
 เนื้อหาของข้อมูลที่น าเสนอควรท าให้ลูกค้าเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์ และช่วยให้เข้าใจว่าท าไมผลิตภัณฑ์
นั้นจึงตรงตามความต้องการของตน ทั้งนี้ลักษณะของข้อมูลที่จ าเป็นต้องน าเสนอต่อลูกค้า ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง  ๆ เช่น 
ความรู้และประสบการณ์ของลูกค้าในกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงและเงื่อนไขรวมถึงผลประโยชน์หลัก ข้อยกเว้น 
ข้อจ ากัด ความซับซ้อนของกรมธรรม์ เป็นต้น แม้ว่าข้อมูลที่ต้องน าเสนออาจแตกต่างกันออกไปส าหรับลูกค้าแต่ละราย 
แต่ควรมีการน าเสนอข้อมูลหลักที่จ าเป็น เช่น ชื่อบริษัทประกันภัย ประเภทของสัญญาประกันภัยที่น าเสนอรวมถึง
ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ ระดับของเบี้ยประกันภัย วันครบก าหนดการจ่ายเบี้ยประกันภัย วันเริ่มความคุ้มครองและ
สิ้นสุดความคุ้มครอง ค าอธิบายความเสี่ยงที่รับประกันในสัญญาและข้อยกเว้น เป็นต้น 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วลูกค้ารายบุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิตาม
กฎหมายและหน้าที่ต่อสัญญาประกันภัยค่อนข้างน้อย ดังนั้น ก่อนการท าสัญญาประกันภัย บริษัทหรือคนกลาง
ประกันภัยควรแจ้งให้ลูกค้ารายบุคคลทราบเกี่ยวกับเรื่องสิทธิที่ส าคัญ เช่น บทบัญญัติทั่วไป หน้าที่ในการเปิดเผย
ข้อเท็จจริงของลูกค้า หน้าที่ภายหลังการท าสัญญารวมถึงบทลงโทษทางกฎหมายในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม หน้าที่ในการ
ตรวจสอบความคุ้มครอง สิทธิในการยกเลิก สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สิทธิในการร้องเรียน เป็นต้น 

มาตรฐาน 19.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมั่นใจว่าลูกค้าได้รับ
ค าแนะน าก่อนการท าสัญญาประกนัภัย และค าแนะน าดงักล่าวมคีวามเหมาะสม โดยค านึงถึงข้อมูลที่ลูกค้าเปิดเผย  
 บริษัทและคนกลางประกันภัยควรถามข้อมูลจากลูกค้าเพื่อให้สามารถประเมินความต้องการของลูกค้าก่อนให้
ค าแนะน าหรือท าสัญญา ข้อมูลดังกล่าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และลักษณะของลูกค้า  เช่น 
ความรู้และประสบการณ์ทางการเงิน ความต้องการและสภาวะแวดล้อม ความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์ และ
ประวัติความเสี่ยง เป็นต้น นอกจากนั้น ควรมีการเก็บข้อมูลการให้ค าแนะน าโดยเฉพาะในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ซับซ้อนและผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของการลงทุน โดยควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสื่ออ่ืน  ๆ ที่มีความ
ทนทาน และจัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติลูกค้า บริษัทและคนกลางประกันภัยควรรับผิดชอบการให้ค าแนะน าที่มีคุณภาพ 
และควรจัดการฝึกอบรมเพื่อให้บุคคลที่ต้องให้ค าแนะน าสามารถทราบแนวโน้มตลาด สภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
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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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ประกันภัย นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
และบริการ เพื่อให้ทราบกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง และคุ้นเคยกับเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเป็น
อย่างดี 
 มาตรฐาน 19.7 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรก าหนดให้บริษทัและคนกลางประกนัภัยมัน่ใจว่าในกรณีที่มกีาร
ให้ค าแนะน าก่อนการท าสัญญา ต้องมกีารจัดการกบัผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts of Interest) อย่างเหมาะสม  
 ในการติดต่อกับลูกค้า บริษัทและคนกลางประกันภัยอาจต้องเผชิญกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้น
เมื่อฝ่ายหนึ่งมีผลประโยชน์ทางหน้าที่ การงานและส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องหรือรับสิ่งจูงใจและท าให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างหน้าที่ของบริษัทหรือคนกลางประกันภัยที่มีต่อลูกค้า สิ่งจูงใจสามารถเป็นผลประโยชน์ที่เสนอให้บริษัท
หรือคนกลางประกันภัยหรือบุคคลที่ท าหน้าที่ในนามของบริษัท เพื่อให้บริษัท/บุคคลนั้นด าเนินการบางอย่าง สิ่งจูงใจ
อาจรวมถึง เงินสด สิ่งของ และการให้บริการต่าง ๆ ในกรณีที่คนกลางประกันภัยได้รับสิ่งจูงใจจากบริษัทประกันภัย
อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีผลกระทบต่อการให้ค าแนะน าได้  อย่างไรก็ตาม การให้หรือรับสิ่งจูงใจหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ อาจไม่ถือเป็นปัญหาหากเป็นไปตามเงื่อนไขบางอย่าง เช่น การจ่ายหรือรับเงินเป็นไปเพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และการจ่ายหรือรับเงินมีการเปิดเผยต่อลูกค้าก่อนการให้บริการ   
คนกลางประกันภัยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับผลประโยชน์ทับซ้อนมากกว่าบริษัทประกันภัย กรณีที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ตัวย่างเช่น 

 (1) กรณีที่คนกลางประกันภัยมีหน้าที่ต่อลูกค้าหนึ่งหรือสองรายขึ้นไป คนกลางประกันภัยอาจไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้ารายหนึ่งโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้ารายอ่ืนๆ  

(2) กรณีที่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นนอกเหนือจากลูกค้ามีอิทธิพลต่อค าแนะน าต่อลูกค้า  
 (3) กรณีที่คนกลางประกันภัยมีแนวโน้มว่าจะได้ประโยชน์ทางการเงิน  หรือหลีกเลี่ยงการเสีย

ผลประโยชน์ทางการเงิน บนความเดือดร้อนของลูกค้า 
 (4) กรณีที่คนกลางประกันภัยมีผลประโยชน์จากการให้บริการหรือการตัดสินใจของลูกค้าที่แตกต่างจาก

ผลประโยชน์ของลูกค้า 
 (5) กรณีที่คนกลางประกันภัยได้รับสิ่งจูงใจเพื่อให้บริการลูกค้าที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมหรือค่า

นายหน้าจากการบริการ  
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 

หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้มีขั้นตอนในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านนโยบายและขั้นตอนที่
เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถจัดการได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ผ่านการเปิดเผยข้อมูลที่
เหมาะสมและการยินยอมจากลูกค้า หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจพิจารณาการก าหนดทางเลือกอ่ืนเพื่อให้บริษัทและคน
กลางประกันภัยจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ในบางประเทศห้ามรับผลประโยชน์ทางการเงินบางประเภท     
เป็นต้น 

2.3 ด้านการให้บริการตามกรมธรรม์ประกนัภัย (Policy Servicing)  
 มาตรฐาน 19.8 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรก าหนดให้บริษทัประกนัภัย 

1)  ให้บริการตามกรมธรรม์อย่างเหมาะสมจนกว่าจะบรรลหุน้าท่ีท่ีก าหนดภายใต้กรมธรรม์ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ประกันภัย นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
และบริการ เพื่อให้ทราบกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง และคุ้นเคยกับเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเป็น
อย่างดี 
 มาตรฐาน 19.7 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรก าหนดให้บริษทัและคนกลางประกนัภัยมัน่ใจว่าในกรณีที่มกีาร
ให้ค าแนะน าก่อนการท าสัญญา ต้องมกีารจัดการกบัผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts of Interest) อย่างเหมาะสม  
 ในการติดต่อกับลูกค้า บริษัทและคนกลางประกันภัยอาจต้องเผชิญกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้น
เมื่อฝ่ายหนึ่งมีผลประโยชน์ทางหน้าที่ การงานและส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องหรือรับสิ่งจูงใจและท าให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างหน้าที่ของบริษัทหรือคนกลางประกันภัยที่มีต่อลูกค้า สิ่งจูงใจสามารถเป็นผลประโยชน์ที่เสนอให้บริษัท
หรือคนกลางประกันภัยหรือบุคคลที่ท าหน้าที่ในนามของบริษัท เพื่อให้บริษัท/บุคคลนั้นด าเนินการบางอย่าง สิ่งจูงใจ
อาจรวมถึง เงินสด สิ่งของ และการให้บริการต่าง ๆ ในกรณีที่คนกลางประกันภัยได้รับสิ่งจูงใจจากบริษัทประกันภัย
อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีผลกระทบต่อการให้ค าแนะน าได้  อย่างไรก็ตาม การให้หรือรับสิ่งจูงใจหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ อาจไม่ถือเป็นปัญหาหากเป็นไปตามเงื่อนไขบางอย่าง เช่น การจ่ายหรือรับเงินเป็นไปเพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และการจ่ายหรือรับเงินมีการเปิดเผยต่อลูกค้าก่อนการให้บริการ   
คนกลางประกันภัยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับผลประโยชน์ทับซ้อนมากกว่าบริษัทประกันภัย กรณีที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ตัวย่างเช่น 

 (1) กรณีที่คนกลางประกันภัยมีหน้าที่ต่อลูกค้าหนึ่งหรือสองรายขึ้นไป คนกลางประกันภัยอาจไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้ารายหนึ่งโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้ารายอ่ืนๆ  

(2) กรณีที่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นนอกเหนือจากลูกค้ามีอิทธิพลต่อค าแนะน าต่อลูกค้า  
 (3) กรณีที่คนกลางประกันภัยมีแนวโน้มว่าจะได้ประโยชน์ทางการเงิน  หรือหลีกเลี่ยงการเสีย

ผลประโยชน์ทางการเงิน บนความเดือดร้อนของลูกค้า 
 (4) กรณีที่คนกลางประกันภัยมีผลประโยชน์จากการให้บริการหรือการตัดสินใจของลูกค้าที่แตกต่างจาก

ผลประโยชน์ของลูกค้า 
 (5) กรณีที่คนกลางประกันภัยได้รับสิ่งจูงใจเพื่อให้บริการลูกค้าที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมหรือค่า

นายหน้าจากการบริการ  
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 

หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้มีขั้นตอนในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านนโยบายและขั้นตอนที่
เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถจัดการได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ผ่านการเปิดเผยข้อมูลที่
เหมาะสมและการยินยอมจากลูกค้า หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจพิจารณาการก าหนดทางเลือกอ่ืนเพื่อให้บริษัทและคน
กลางประกันภัยจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ในบางประเทศห้ามรับผลประโยชน์ทางการเงินบางประเภท     
เป็นต้น 

2.3 ด้านการให้บริการตามกรมธรรม์ประกนัภัย (Policy Servicing)  
 มาตรฐาน 19.8 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรก าหนดให้บริษทัประกนัภัย 

1)  ให้บริการตามกรมธรรม์อย่างเหมาะสมจนกว่าจะบรรลหุน้าท่ีท่ีก าหนดภายใต้กรมธรรม์ 
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2)  เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในสัญญาระหว่างท่ีสัญญายังไม่หมดอาย ุต่อผู้ เอาประกันภัย 
3)  เปิดเผยข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อผู้ เอาประกันภัย  

 การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรรวมถึงการตรวจสอบพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยใน
ด้านการให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยเฉพาะในเรื่องการให้ข้อมูลผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง การจัดการ
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เอาประกันภัย และการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย  
 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทประกันภัยเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ต้องเปิดเผย ซึ่งอาจประกอบด้วย  การเปลี่ยนชื่อบริษัท
ประกันภัย สถานะทางกฎหมาย หรือที่อยู่ของบริษัทแม่ การควบรวมโดยบริษัทอ่ืนที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงใน
องค์กรเท่าที่ลูกค้าควรทราบ  
 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งบริษัทประกันภัยควรให้หลักฐานความคุ้มครอง (ประกอบด้วย ความ
คุ้มครองและข้อยกเว้นในกรมธรรม์) ทันทีภายหลังการขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยจะต้องให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในกรมธรรม์ อาจครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ เช่น 

 (1) ผลประโยชน์หลัก โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขต และก าหนดการจ่าย -
ผลประโยชน์โดยบริษัทประกันภัย  

 (2) ระยะเวลาของสญัญา ข้อตกลงและเงื่อนไขส าหรับการยกเลกิสัญญาก่อนเวลาที่ก าหนด และผลของ
การยกเลิก 

 (3) วิธีการจ่ายคา่เบี้ยประกนัภัยและระยะเวลาการจ่าย   
 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญา 

 มาตรฐาน 19.9 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยมีนโยบายและกระบวนการเพื่อ
จดัการการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและขั้นตอนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทที่โปร่งใสที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมขั้นตอนทุกข้ันตอนตั้งแต่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจนถึง
การจ่ายสินไหมทดแทน เอกสารดังกล่าวอาจรวมถึงระยะเวลาส าหรับแต่ละขั้นตอน ซึ่งอาจขยายระยะเวลาได้เป็นกรณี
ไป โดยผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนควรได้รับแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาส าหรับการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  ปัจจัยในการค านวณค่าสินไหม
ทดแทน เช่น การเสื่อมมูลค่า หรือส่วนลด ควรได้รับการอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เช่นเดียวกันกับกรณีที่ปฏิเสธการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษัทและคนกลางประกันภัยที่มีส่วนร่วมในขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะต้องมีการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการอบรมพนักงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 หากเกิดข้อพิพาทในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน พนักงานที่จัดการข้อพิพาทในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนควรมี
ประสบการณ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทควรเป็นไปตาม
วิธีการที่มีความสมดุล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนดังกล่าวต้องไม่ซับซ้อน การตัดสินใจ
ต้องมีเหตุผลอธิบายได้ชัดเจน ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจตรวจสอบบริษัทประกันภัยเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการข้อ
พิพาทที่เป็นธรรม       
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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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 มาตรฐาน 19.10 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีนโยบาย
และกระบวนการเพือ่จดัการเร่ืองร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
 เร่ืองร้องเรียน คือ การแสดงความไม่พอใจเก่ียวกับการให้บริการของบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย 
ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงการร้องขอข้อมูล การสะสมของเรื่องร้องเรียนบริษัท
ประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยแสดงให้เห็นว่าอาจมีเรื่องไม่น่าพอใจในบางด้าน ดังนั้น หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยควรมีการวิเคราะห์เร่ืองร้องเรียนของผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ
พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือคนกลางประกันภัย  หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีระบบตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเอง เพื่อให้ได้ประโยชน์จากเรื่องร้องเรียนจากผู้เอาประกันภัย และควรร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืน  ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในกรณีของเรื่องร้องเรียนข้ามพรมแดน รวมทั้งต้องก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและ
ขั้นตอนที่เหมาะสมในการจัดเก็บเร่ืองร้องเรียนและมาตรการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 ส าหรับกลไกในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างบริษัทและคนกลางประกันภัย กับผู้เอาประกันภัยนั้น ควรมี
กลไกที่ง่าย สามารถเข้าถึงง่าย และเป็นอิสระจากบริษัทและคนกลางประกันภัย เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ไม่สามารถ
สรุปได้โดยบริษัทหรือคนกลางประกันภัย นอกเหนือจากหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยแล้วกลไกดังกล่าวอาจ
เรียกได้ว่า Independent Dispute Resolution (IDR) ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และอาจรวมถึงหน่วยงาน
อิสระ หรือผู้ตรวจการของรัฐ (Ombudsman) ซึ่งเป็นกลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล 
 โดยส่วนใหญ่กลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะใช้กับผู้เอาประกันภัยที่ไม่เกี่ยวข้องทางการค้า และบางครั้งจะ   
ไม่คิดค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เอาประกันภัยดังกล่าว โดยผู้บริโภคยังสามารถที่จะร้องเรียนต่อศาลได้หากไม่พอใจกับการ  
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยผู้ที่ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยจะต้องมีมาตรฐานความรู้ ความเป็นธรรม และความสามารถสูง 
ยกตัวอย่างเช่น มีความรู้ด้านกฎหมายประกันภัยเป็นอย่างดี และหน่วยงานที่ช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องเป็นอิสระจากบริษัท
และคนกลางประกันภัย 
 มาตรฐาน 19.11 กฎหมายมีการก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ซ่ึงบริษัทและ    
คนกลางประกนัภัยมสิีทธิในการจดัเกบ็ ใช้ หรือส่ือสารข้อมูลส่วนบุคลของลูกค้าไปยงับุคคลที่สาม  
 โดยปกติ ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่บุคคลหรือหน่วยงานจัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารไปยังบุคคลที่สาม
ระหว่างการด าเนินธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะไหน สื่อสารผ่านอะไร อยู่ใน
รูปแบบไหน และไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  ในธุรกิจประกันภัย การรักษาข้อมูลเป็นสิ่ง
ส าคัญ เนื่องจากการจัดเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน การแพทย์ และข้อมูลส่วนบุคคล การรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินเป็นความรับผิดชอบหลักของอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน  
 แม้ว่าการคุ้มครองลูกค้าจะมีบทบัญญัติทางกฎหมายและกฎระเบียบเร่ืองสิทธิส่วนบุคคลแตกต่างกันระหว่าง
แต่ละประเทศ บริษัทและคนกลางประกันภัยมีหน้าที่ที่ชัดเจนในการให้ความมั่นใจกับลูกค้าเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล
และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลที่ลูกค้าต้องการให้เป็นความลับควรถือเป็นความลับ ลูกค้าควรได้รับแจ้งว่า
ข้อมูลใดอาจจะต้องมีการเปิดเผย และต่อใคร  
 มาตรฐาน 19.12 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษทัและคนกลางประกนัภัยมีนโยบายและขั้นตอน
ส าหรับการรักษาข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า 
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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 มาตรฐาน 19.10 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีนโยบาย
และกระบวนการเพือ่จดัการเร่ืองร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
 เร่ืองร้องเรียน คือ การแสดงความไม่พอใจเก่ียวกับการให้บริการของบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย 
ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงการร้องขอข้อมูล การสะสมของเรื่องร้องเรียนบริษัท
ประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยแสดงให้เห็นว่าอาจมีเรื่องไม่น่าพอใจในบางด้าน ดังนั้น หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยควรมีการวิเคราะห์เร่ืองร้องเรียนของผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ
พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือคนกลางประกันภัย  หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีระบบตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเอง เพื่อให้ได้ประโยชน์จากเรื่องร้องเรียนจากผู้เอาประกันภัย และควรร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืน  ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในกรณีของเรื่องร้องเรียนข้ามพรมแดน รวมทั้งต้องก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและ
ขั้นตอนที่เหมาะสมในการจัดเก็บเร่ืองร้องเรียนและมาตรการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 ส าหรับกลไกในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างบริษัทและคนกลางประกันภัย กับผู้เอาประกันภัยนั้น ควรมี
กลไกที่ง่าย สามารถเข้าถึงง่าย และเป็นอิสระจากบริษัทและคนกลางประกันภัย เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ไม่สามารถ
สรุปได้โดยบริษัทหรือคนกลางประกันภัย นอกเหนือจากหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยแล้วกลไกดังกล่าวอาจ
เรียกได้ว่า Independent Dispute Resolution (IDR) ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และอาจรวมถึงหน่วยงาน
อิสระ หรือผู้ตรวจการของรัฐ (Ombudsman) ซึ่งเป็นกลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล 
 โดยส่วนใหญ่กลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะใช้กับผู้เอาประกันภัยที่ไม่เกี่ยวข้องทางการค้า และบางครั้งจะ   
ไม่คิดค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เอาประกันภัยดังกล่าว โดยผู้บริโภคยังสามารถที่จะร้องเรียนต่อศาลได้หากไม่พอใจกับการ  
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยผู้ที่ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยจะต้องมีมาตรฐานความรู้ ความเป็นธรรม และความสามารถสูง 
ยกตัวอย่างเช่น มีความรู้ด้านกฎหมายประกันภัยเป็นอย่างดี และหน่วยงานที่ช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องเป็นอิสระจากบริษัท
และคนกลางประกันภัย 
 มาตรฐาน 19.11 กฎหมายมีการก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ซ่ึงบริษัทและ    
คนกลางประกนัภัยมสิีทธิในการจดัเกบ็ ใช้ หรือส่ือสารข้อมูลส่วนบุคลของลูกค้าไปยงับุคคลที่สาม  
 โดยปกติ ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่บุคคลหรือหน่วยงานจัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารไปยังบุคคลที่สาม
ระหว่างการด าเนินธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะไหน สื่อสารผ่านอะไร อยู่ใน
รูปแบบไหน และไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  ในธุรกิจประกันภัย การรักษาข้อมูลเป็นสิ่ง
ส าคัญ เนื่องจากการจัดเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน การแพทย์ และข้อมูลส่วนบุคคล การรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินเป็นความรับผิดชอบหลักของอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน  
 แม้ว่าการคุ้มครองลูกค้าจะมีบทบัญญัติทางกฎหมายและกฎระเบียบเร่ืองสิทธิส่วนบุคคลแตกต่างกันระหว่าง
แต่ละประเทศ บริษัทและคนกลางประกันภัยมีหน้าที่ที่ชัดเจนในการให้ความมั่นใจกับลูกค้าเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล
และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลที่ลูกค้าต้องการให้เป็นความลับควรถือเป็นความลับ ลูกค้าควรได้รับแจ้งว่า
ข้อมูลใดอาจจะต้องมีการเปิดเผย และต่อใคร  
 มาตรฐาน 19.12 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษทัและคนกลางประกนัภัยมีนโยบายและขั้นตอน
ส าหรับการรักษาข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า 
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 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทหรือคนกลางประกันภัยมีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ
สื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลในระบบอย่างไม่เหมาะสม ด้วยความส าคัญและความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท
และคนกลางประกันภัยควรมีมาตรการต่าง ๆ เช่น 

 (1) จัดท านโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติทางกฎหมายและหลักการปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรม  

 (2) มีการจัดการฝึกอบรมส าหรับพนักงานในทุกระดับขององค์กร เพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงข้อบังคับ
เร่ืองการรักษาสิทธิส่วนบุคคล  

 (3) ใช้กลไกการควบคุมภายในที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการรักษาสิทธิส่วนบุคคล  
 (4) มั่นใจว่ามีเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อบริหารข้อมูลทางการเงิน การแพทย์ และข้อมูลส่วนบุคคลของ

ลูกค้าที่บริษัทประกันภัยจัดเก็บไว้ 
 (5) ใช้นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาสิทธิส่วนบุคคล เพื่อบริหารความเสี่ยงต่อการละเมิด

กฎหมาย การละเมิดกฎหมายควรมีการแจ้งผู้รับผิดชอบโดยทันที  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ
สามารถเข้าแทรกแซงบริษัทหรือคนกลางประกันภัยที่จัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง 
ยกตัวอย่างเช่น มาตรการป้องกัน หรือการท าผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจมีการจัดการโดยการว่ากล่าวทางวาจาหรือ      
ลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหาร และติดตามผลในกรณีที่มีความผิดร้ายแรงที่ก่อเกิดความเสี่ยงต่อลูกค้า อาจต้องมีการ
ตักเตือนทันทีหรือมีการลงโทษที่หนักข้ึน  
 มาตรฐาน 19.13 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรเปิดเผยข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัตต่ิอลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยส าหรับบริษัทประกันภัยที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแล และยืนยันสถานะของผู้เอาประกันภัยที่เป็นลูกค้าบริษัทและคนกลางประกันภัยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแล รวมทั้งควรออกค าเตือนให้ลูกค้าในกรณีที่จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล  
เช่น การให้ข้อมูลต่อสาธารณว่ากฎหมายภายในประเทศสามารถใช้กับการขายประกันภัยข้ามพรมแดนหรือไม่อย่างไร 
รวมทั้งกรณีการขายผ่าน e-Commerce  

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัประกนัภัยและคนกลางประกนัภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ให้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าทั้งก่อนการขายและหลังการท าสัญญา 
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรมและสุจริต ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทีย มกันและสร้าง
ความเชื่อมั่นของประชาชนและลูกค้าในภาคธุรกิจประกันภัย โดยมี กฎหมาย และกฎระเบียบที่ส าคัญ เช่น 
 (1) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   
 (2) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
 (3) พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   
 (4) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
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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) ประกาศ คปภ.เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2557 
 (6) ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ 
พ.ศ.2552 
 (7) ประกาศ คปภ.เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต พ.ศ. 
2552 และ พ.ศ. 2553 
 (8) ประกาศ คปภ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. 2556 
 (9) ประกาศ คปภ. เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสือ่
โฆษณา ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. 2556 
 (10) ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 32/2554 เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต
ประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย์และแบบตลอดชีพ ที่ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ฉบับมาตรฐาน 
 (11) ประกาศ ส านักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติ โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของ 
กรรมการบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 
 
3. มาตรฐาน ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกนัภัย  
 มาตรฐาน ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) มีหลักการ
ส าคัญคือ หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องด าเนินมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย ซึ่งในมาตรฐาน ICP 21 
ประกอบไปด้วย แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น มาตรฐานจ านวน 5 ข้อ และแนวทางปฏิบัติพร้อมค าอธิบายภายใต้มาตรฐาน
แต่ละมาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 แนวทางเบือ้งต้น 
 การฉ้อฉลในการประกันภัย (รวมทั้งการประกันภัยต่อ) คือการกระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการ
หลอกลวงซึ่งมีเจตนาเพื่อหาผลประโยชน์ส าหรับฝ่ายที่กระท าการฉ้อฉล (ผู้ฉ้อฉล) หรือส าหรับบุคคลอ่ืน ประเทศ    
ส่วนใหญ่มีกฎหมายห้ามการฉ้อฉลในภาคประกันภัยและในหลายประเทศการฉ้อฉลถือเป็นอาชญากรรม การฉ้อฉลใน
การประกันภัยอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบและกระท าโดยผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการประกันภัย เช่น บริษัทประกันภัย 
ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย นักบัญชี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา ผู้เจรจาตกลงค่า
สินไหมทดแทน บุคคลที่สาม และผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย 
 การฉ้อฉลเป็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อภาคการเงินทั้งหมด การฉ้อฉลในการประกันภัยท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อชื่อเสียง ความเสียหายทางการเงิน และท าให้เกิดต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมประกันภัย ทั้ง
บริษัทประกันภัยและผู้ถือกรมธรรม์ต้องเป็นผู้รับต้นทุนเหล่านั้น ความสูญเสียที่เกิดจากการฉ้อฉลส่งผลกระทบต่อก าไร
ของบริษัทประกันภัยและอาจรวมถึงความมั่นคงทางการเงินด้วย เพื่อชดเชยความเสียหาย บริษัทประกันภัยจึงต้องเพิ่ม
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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                                                                       และการเป็นนายหน้าประกันนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม  

 
 

ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด

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

6-25
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 (5) ประกาศ คปภ.เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2557 
 (6) ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ 
พ.ศ.2552 
 (7) ประกาศ คปภ.เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต พ.ศ. 
2552 และ พ.ศ. 2553 
 (8) ประกาศ คปภ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. 2556 
 (9) ประกาศ คปภ. เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสือ่
โฆษณา ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. 2556 
 (10) ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 32/2554 เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต
ประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย์และแบบตลอดชีพ ที่ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ฉบับมาตรฐาน 
 (11) ประกาศ ส านักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติ โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของ 
กรรมการบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 
 
3. มาตรฐาน ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกนัภัย  
 มาตรฐาน ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) มีหลักการ
ส าคัญคือ หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องด าเนินมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย ซึ่งในมาตรฐาน ICP 21 
ประกอบไปด้วย แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น มาตรฐานจ านวน 5 ข้อ และแนวทางปฏิบัติพร้อมค าอธิบายภายใต้มาตรฐาน
แต่ละมาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 แนวทางเบือ้งต้น 
 การฉ้อฉลในการประกันภัย (รวมทั้งการประกันภัยต่อ) คือการกระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการ
หลอกลวงซึ่งมีเจตนาเพื่อหาผลประโยชน์ส าหรับฝ่ายที่กระท าการฉ้อฉล (ผู้ฉ้อฉล) หรือส าหรับบุคคลอ่ืน ประเทศ    
ส่วนใหญ่มีกฎหมายห้ามการฉ้อฉลในภาคประกันภัยและในหลายประเทศการฉ้อฉลถือเป็นอาชญากรรม การฉ้อฉลใน
การประกันภัยอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบและกระท าโดยผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการประกันภัย เช่น บริษัทประกันภัย 
ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย นักบัญชี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา ผู้เจรจาตกลงค่า
สินไหมทดแทน บุคคลที่สาม และผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย 
 การฉ้อฉลเป็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อภาคการเงินทั้งหมด การฉ้อฉลในการประกันภัยท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อชื่อเสียง ความเสียหายทางการเงิน และท าให้เกิดต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมประกันภัย ทั้ง
บริษัทประกันภัยและผู้ถือกรมธรรม์ต้องเป็นผู้รับต้นทุนเหล่านั้น ความสูญเสียที่เกิดจากการฉ้อฉลส่งผลกระทบต่อก าไร
ของบริษัทประกันภัยและอาจรวมถึงความมั่นคงทางการเงินด้วย เพื่อชดเชยความเสียหาย บริษัทประกันภัยจึงต้องเพิ่ม
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ค่าเบี้ยประกันภัยซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การฉ้อฉลยังอาจท าให้ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยพบว่าตนเองไม่ได้รับความคุ้มครองจากความเสี่ยงที่เชื่อว่าได้รับความคุ้มครอง ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อทั้งลูกค้าและธุรกิจ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงนับได้ว่าการฉ้อฉลอาจลดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ถือหุ้น 
สามารถกระทบชื่อเสียงของบริษัทประกันภัยแต่ละราย กลุ่มบริษัทประกันภัย ภาคการประกันภัยและอาจรวมถึงความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจในวงกว้างด้วย 
 ตามหลักแล้ว การต่อต้านการฉ้อฉลมีความเก่ียวข้องกับบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย โดยบริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยจ าเป็นต้องเข้าใจและด าเนินขั้นตอนต่าง  ๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการฉ้อฉล 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีหน้าที่ และอ านาจตามกฎหมายซึ่งมีบทบาทส าคัญในการต่อต้านการฉ้อ
ฉลในการประกันภัยในประเทศของตน โดยการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรจะต้องตรวจสอบว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ
และการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการ
ประกันภัยหรือไม่ นอกจากนั้น การรวมตัวกันของตลาดการเงินและจ านวนบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยที่
ด าเนินการข้ามชาติที่เพิ่มขึ้น ท าให้การฉ้อฉลและผลกระทบในระดับโลกของการฉ้อฉลเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องได้รับ
การแก้ไขในระดับสากล ฉะนั้นหน่วยงานที่ก ากับดูแลจึงจ าเป็นต้องสื่อสารกันเพื่อแก้ไขปัญหาการฉ้อฉลข้ามประเทศ 
 มาตรฐาน 21.1 กฎหมายต้องมีการระบุในเร่ืองการฉ้อฉลในการประกันภัยโดยระบุการแทรกแซงและ
บทลงโทษส าหรับการกระท าการฉ้อฉลดงักล่าว และการกระท าใด ๆ อนัจะเป็นการขัดขวางการสืบสวนการฉ้อฉล 
 กฎหมายควรประกอบด้วยการกระท าผิดและบทลงโทษส าหรับการฉ้อฉลและการขัดขวาง การสืบสวนการฉ้อ
ฉล นอกจากนี้ยังควรก าหนดให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถ 

 (1) ขอเอกสารและข้อมูล รวมทั้งถ้อยค าของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล
และการสอบสวน และเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานที่มีอ านาจ 

 (2) ควบคุมทรัพย์สินซึ่งเป็นหรือเชื่อว่าเป็นผลที่เกิดจากการฉ้อฉล และ 
 (3) ยึดทรัพย์สินซึ่งเป็นหรือเชื่อว่าเป็นผลที่เกิดจากการฉ้อฉล 

 มาตรฐาน 21.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและรอบด้านเกี่ยวกับประเภทของความ
เส่ียงในการฉ้อฉลที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องพบ หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องประเมินความเส่ียง
ด้านการฉ้อฉลที่อาจจะเกิดขึ้นในภาคการประกันภัยอย่างสม ่าเสมอและก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกนัภัยด าเนินมาตรการที่มปีระสิทธิภาพเพือ่แก้ไขความเส่ียงเหล่านี้ 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณาความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลที่อาจเกิดขึ้นได้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยง
อ่ืน ๆ (รวมทั้งการบริหารจัดการและการปฏิบัติในตลาด) และควรระบุจุดล่อแหลมที่ส าคัญในประเทศของตน โดยน า
ผลการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา และจัดการแก้ไขตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หน่วยงานที่ก ากับดูแล
ควรมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและรอบด้านเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติในภาคธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดย
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย การฉ้อฉลภายในบริษัท การฉ้อฉลของผู้ถือกรมธรรม์ การฉ้อฉลเกี่ยวกับการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการฉ้อฉลโดยคนกลางประกันภัย 
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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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 มาตรฐาน 21.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมกีรอบการท างานด้านการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพในการตดิตาม
และบังคับให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตามข้อก าหนดในการต่อต้านการฉ้อฉลในการ
ประกนัภัย  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรออกแนวทางปฏิบัติและข้อบังคับในการต่อต้านการฉ้อฉล โดยอาจออกเป็น
ระเบียบ ค าสั่งหรือเอกสารหรือกลไกอ่ืน ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย พร้อมทั้งมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับดังกล่าว ให้แก่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยเพื่อช่วยให้สามารถป้องกันการฉ้อฉลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนด 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีทรัพยากรทางการเงิน บุคลากรและเทคนิคเพื่อต่อต้านการฉ้อฉลอย่างเพียงพอ 
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ก ากับดูแลที่มีส่วนร่วมในการต่อต้านการฉ้อฉลควรมีทักษะความช านาญที่เหมาะสมและ
ได้รับการอบรมที่เก่ียวข้องและอย่างเพียงพอเก่ียวกับ กฎหมายว่าด้วยการฉ้อฉล ประเภทของการฉ้อฉล เทคนิคต่าง ๆ 
และการออกและบังคับใช้การแทรกแซงและบทลงโทษ ในท านองเดียวกันบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยควร
จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฉ้อฉลแก่กรรมการ ผู้จัดการอาวุโสและพนักงานอ่ืน ๆ ของตนตามความ
เหมาะสม หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรประเมินว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีระบบจัดการความเสี่ยงด้าน
การฉ้อฉลที่เพียงพอและท าการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้ทั้งการตรวจสอบนอกที่ท าการบริษัท (Off-site 
Monitoring) และการตรวจสอบ ณ ที่ท าการบริษัทประกันภัย (On-site Inspection) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยในการจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล และแนะน า
หรือก าหนดให้ด าเนินการแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสมหากระบบควบคุมภายในอ่อนแอ และติดตามผลการด าเนิน
มาตรการแก้ไขเยียวยาดังกล่าว 
 มาตรฐาน 21.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลทบทวนประสิทธิภาพอย่างสม ่าเสมอของมาตรการที่บริษัท
ประกนัภัยและคนกลางประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากบัดูแลเองด าเนินการเพื่อยบัยั้ง ป้องกัน ตรวจหา รายงาน
และแก้ไขการฉ้อฉล และต้องด าเนินการที่จ าเป็นเพือ่ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 การทบทวนประสิทธิภาพควรพิจารณาความเสี่ยง และประเมินว่าระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการ
ก ากับดูแลที่ก าหนดขึ้นถูกบังคับใช้หรือไม่ การทบทวนดังกล่าวควรครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงของการ
ฉ้อฉลในภาคการประกันภัย และแนวทางการก ากับดูแลบนพื้นฐานของความเสี่ยงของหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถ
จัดการความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างเพียงพอหรือไม่ ความเพียงพอของทรัพยากรและการอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ก ากับดูแล การตรวจสอบบริษัทเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฉ้อฉลเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ ที่มีความรับผิดชอบในการต่อต้านการฉ้อฉล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินคดีและการตัดสินเก่ียวกับการฉ้อฉล 
 หน่วยงานก ากับดูแลควรพิจารณาสนับสนุนการด าเนินการต่อต้านการฉ้อฉล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เก่ียวข้องร่วมกันระหว่างบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย ภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และภาครัฐ รวมทั้งการเพิ่ม
ความตระหนักของผู้บริโภค/ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเกี่ยวกับการฉ้อฉล และผลกระทบของการฉ้อฉลด้วยการให้
ความรู้และการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ  
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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 มาตรฐาน 21.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมกีรอบการท างานด้านการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพในการตดิตาม
และบังคับให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตามข้อก าหนดในการต่อต้านการฉ้อฉลในการ
ประกนัภัย  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรออกแนวทางปฏิบัติและข้อบังคับในการต่อต้านการฉ้อฉล โดยอาจออกเป็น
ระเบียบ ค าสั่งหรือเอกสารหรือกลไกอ่ืน ๆ ท่ีมีผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย พร้อมทั้งมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับดังกล่าว ให้แก่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยเพื่อช่วยให้สามารถป้องกันการฉ้อฉลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนด 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีทรัพยากรทางการเงิน บุคลากรและเทคนิคเพื่อต่อต้านการฉ้อฉลอย่างเพียงพอ 
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ก ากับดูแลที่มีส่วนร่วมในการต่อต้านการฉ้อฉลควรมีทักษะความช านาญที่เหมาะสมและ
ได้รับการอบรมที่เก่ียวข้องและอย่างเพียงพอเก่ียวกับ กฎหมายว่าด้วยการฉ้อฉล ประเภทของการฉ้อฉล เทคนิคต่าง ๆ 
และการออกและบังคับใช้การแทรกแซงและบทลงโทษ ในท านองเดียวกันบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยควร
จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฉ้อฉลแก่กรรมการ ผู้จัดการอาวุโสและพนักงานอ่ืน ๆ ของตนตามความ
เหมาะสม หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรประเมินว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีระบบจัดการความเสี่ยงด้าน
การฉ้อฉลที่เพียงพอและท าการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้ทั้งการตรวจสอบนอกที่ท าการบริษัท (Off-site 
Monitoring) และการตรวจสอบ ณ ที่ท าการบริษัทประกันภัย (On-site Inspection) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยในการจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล และแนะน า
หรือก าหนดให้ด าเนินการแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสมหากระบบควบคุมภายในอ่อนแอ และติดตามผลการด าเนิน
มาตรการแก้ไขเยียวยาดังกล่าว 
 มาตรฐาน 21.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลทบทวนประสิทธิภาพอย่างสม ่าเสมอของมาตรการที่บริษัท
ประกนัภัยและคนกลางประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากบัดูแลเองด าเนินการเพื่อยบัยั้ง ป้องกัน ตรวจหา รายงาน
และแก้ไขการฉ้อฉล และต้องด าเนินการที่จ าเป็นเพือ่ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 การทบทวนประสิทธิภาพควรพิจารณาความเสี่ยง และประเมินว่าระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการ
ก ากับดูแลที่ก าหนดขึ้นถูกบังคับใช้หรือไม่ การทบทวนดังกล่าวควรครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงของการ
ฉ้อฉลในภาคการประกันภัย และแนวทางการก ากับดูแลบนพื้นฐานของความเสี่ยงของหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถ
จัดการความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างเพียงพอหรือไม่ ความเพียงพอของทรัพยากรและการอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ก ากับดูแล การตรวจสอบบริษัทเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฉ้อฉลเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ ที่มีความรับผิดชอบในการต่อต้านการฉ้อฉล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินคดีและการตัดสินเก่ียวกับการฉ้อฉล 
 หน่วยงานก ากับดูแลควรพิจารณาสนับสนุนการด าเนินการต่อต้านการฉ้อฉล และการแลกเปล่ียนข้อมูลที่
เก่ียวข้องร่วมกันระหว่างบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย ภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และภาครัฐ รวมทั้งการเพิ่ม
ความตระหนักของผู้บริโภค/ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเกี่ยวกับการฉ้อฉล และผลกระทบของการฉ้อฉลด้วยการให้
ความรู้และการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ  
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 มาตรฐาน  21.5 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงาน
และแลกเปลีย่นข้อมูลกบัหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น ๆ เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแล
อืน่ ๆ เกี่ยวกบัการพัฒนาและการใช้นโยบายและกจิกรรมเพื่อยบัยั้ง ป้องกนั ตรวจหา รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลใน
การประกนัภัย  
 หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลระบุกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อฉลในบริษัทประกันภัยหรือคนกลาง
ประกันภัย ก็ควรท าให้แน่ใจว่าได้ส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องไปให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม รวมทั้งหน่วยงาน
ก ากับดูแลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็นเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในอันที่จะ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความกังวลของตนเองและความกังวลใด ๆ ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกันภัย ตามปกติกลไกความร่วมมือและการประสานงานควรประกอบด้วย 

(1) ความร่วมมือในการปฏิบัติ และหากเหมาะสมควรรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ก ากับดูแล
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีอ านาจหน้าที่ในการต่อต้านการฉ้อฉล และ 

(2) ความร่วมมือระดับนโยบาย และหากเหมาะสมควรรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานอ่ืน  ๆ 
ทั้งหมดที่มีอ านาจหน้าที่ในการต่อต้านการฉ้อฉล 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกีย่วข้องกบัการต่อต้านการฉ้อฉลในธุรกจิประกนัภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น มีการก ากับดูแลให้ให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีการตรวจสอบ 
ป้องกัน และยับยั้ง รวมทั้งรายงานการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย รวมทั้งมีกฎหมายที่ก าหนดอ านาจให้หน่วยงานก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถตรวจสอบ และลงโทษผู้ที่ท าการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย โดยมีกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ส าคัญ เช่น 
 (1) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   
 (2) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
 (3) พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   
 (4) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
 (5) ประกาศ ส านักงาน คปภ.เรื่อง แนวปฏิบัติ โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ
บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 
 
4. มาตรฐาน ICP 22 การต่อต้านการฟอกเงนิและการต่อต้านการให้เงนิอดุหนุนต่อการก่อการร้าย  
 ICP 22 การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย  (Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) มีหลักการส าคัญคือ หน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและ
การให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย นอกจากนี้หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ แนวทางเบื้องต้น 
มาตรฐาน 7 ข้อ และแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดภายใต้มาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญ 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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 แนวทางเบือ้งต้น 
 การฟอกเงินเป็นกระบวนการปิดบังแหล่งที่มาของเงินที่ได้จากการกระท าที่ผิดกฎหมาย ส่วนการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้ายจะเกี่ยวข้องกับการให้หรือการจัดหาโดยเต็มใจซึ่งเงินทุนโดยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ด้วยเจตนาในการน าเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือโดยทราบว่าเงินทุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนดังกล่าวก าลังจะถูกน าไปใช้  

 (1) เพื่อท าการก่อการร้าย 
 (2) โดยองค์กรก่อการร้าย หรือ 
 (3) โดยผู้ก่อการร้าย 

 ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและภาคบริการทางการเงินอ่ืน ๆ มีความเสี่ยงที่จะถูกน าไปใช้ทั้งโดยรู้ตัวหรือ  
ไม่รู้ตัว เพื่อการฟอกเงิน  (Money Laundering: ML) และการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Financing of 
Terrorism: FT) ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกฎหมาย การด าเนินงานและชื่อเสียง ภายใต้ ICP นี้
และมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนการก่อ
การร้าย น ามาใช้กับการก ากับดูแลบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยที่พิจารณารับประกันภัยหรือออกกรมธรรม์
ประกันชีวิตและการประกันภัยควบการลงทุนอ่ืน ๆ 
 คณะท างานเฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงิน (The Financial Action Task Force:  FATF) เป็น
องค์กรระหว่างรัฐบาลซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อก าหนดมาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) ทั้งนี้  FATF ได้จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ AML/CFT (เรียกว่า “FATF 
Recommendations”) ซึ่งข้อเสนอแนะบางข้อบังคับใช้กับภาคการประกันภัย บังคับใช้กับการรับประกันภัยและการ
ขายประกันชีวิตและการประกันภัยควบการลงทุนเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้หากภาคการประกันวินาศภัยหรือส่วนหนึ่ง
ของภาคธุรกิจดังกล่าว ได้รับการประเมินโดยประเทศหนึ่งว่ามีความเสี่ยงด้าน ML/FT แล้ว มาตรฐาน FATF 
ก าหนดให้ประเทศดังกล่าวพิจารณาบังคับใช้มาตรฐาน FATF กับภาคธุรกิจนั้น 
 FATF ก าหนดให้ประเทศต้องระบุหน่วยงานที่มีอ านาจหน่วยงานหนึ่งหรือมากกว่าให้มีหน้าที่ตรวจสอบว่า
สถาบันการเงิน (รวมทั้งบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย) ปฏิบัติตามค าแนะน าของ FATF ในการต่อต้าน 
ML/FT ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยไม่จ าเป็นต้องได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการต่อต้าน
การฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในประเทศเสมอไป หน่วยงานอ่ืนที่อาจได้รับมอบหมาย ได้แก่ 
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของประเทศใน
การรับและวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ML/FT ที่อาจเกิดขึ้น อย่างไร
ก็ตามแม้ว่าหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยอาจไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ แต่นั่นก็ไม่ได้
เป็นข้ออ้างว่าหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัย ไม่จ าเป็นต้องเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/FT ในการประกันภัยและ
ด าเนินขั้นตอนในการช่วยต่อต้าน ML/FT ฉะนั้นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการนี้สามารถ
แบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกจะบังคับใช้ในกรณีที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้รับแต่งตั้งให้เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย ส่วนที่สองจะบังคับใช้เมื่อ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงิน
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
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ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
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และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
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2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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 แนวทางเบือ้งต้น 
 การฟอกเงินเป็นกระบวนการปิดบังแหล่งที่มาของเงินที่ได้จากการกระท าที่ผิดกฎหมาย ส่วนการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้ายจะเกี่ยวข้องกับการให้หรือการจัดหาโดยเต็มใจซึ่งเงินทุนโดยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ด้วยเจตนาในการน าเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือโดยทราบว่าเงินทุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนดังกล่าวก าลังจะถูกน าไปใช้  

 (1) เพื่อท าการก่อการร้าย 
 (2) โดยองค์กรก่อการร้าย หรือ 
 (3) โดยผู้ก่อการร้าย 

 ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและภาคบริการทางการเงินอ่ืน ๆ มีความเสี่ยงที่จะถูกน าไปใช้ทั้งโดยรู้ตัวหรือ  
ไม่รู้ตัว เพื่อการฟอกเงิน  (Money Laundering: ML) และการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Financing of 
Terrorism: FT) ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกฎหมาย การด าเนินงานและชื่อเสียง ภายใต้ ICP นี้
และมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนการก่อ
การร้าย น ามาใช้กับการก ากับดูแลบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยที่พิจารณารับประกันภัยหรือออกกรมธรรม์
ประกันชีวิตและการประกันภัยควบการลงทุนอ่ืน ๆ 
 คณะท างานเฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงิน (The Financial Action Task Force:  FATF) เป็น
องค์กรระหว่างรัฐบาลซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อก าหนดมาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) ทั้งนี้  FATF ได้จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ AML/CFT (เรียกว่า “FATF 
Recommendations”) ซึ่งข้อเสนอแนะบางข้อบังคับใช้กับภาคการประกันภัย บังคับใช้กับการรับประกันภัยและการ
ขายประกันชีวิตและการประกันภัยควบการลงทุนเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้หากภาคการประกันวินาศภัยหรือส่วนหนึ่ง
ของภาคธุรกิจดังกล่าว ได้รับการประเมินโดยประเทศหนึ่งว่ามีความเสี่ยงด้าน ML/FT แล้ว มาตรฐาน FATF 
ก าหนดให้ประเทศดังกล่าวพิจารณาบังคับใช้มาตรฐาน FATF กับภาคธุรกิจนั้น 
 FATF ก าหนดให้ประเทศต้องระบุหน่วยงานที่มีอ านาจหน่วยงานหนึ่งหรือมากกว่าให้มีหน้าที่ตรวจสอบว่า
สถาบันการเงิน (รวมทั้งบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย) ปฏิบัติตามค าแนะน าของ FATF ในการต่อต้าน 
ML/FT ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยไม่จ าเป็นต้องได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการต่อต้าน
การฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในประเทศเสมอไป หน่วยงานอ่ืนที่อาจได้รับมอบหมาย ได้แก่ 
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของประเทศใน
การรับและวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ML/FT ที่อาจเกิดขึ้น อย่างไร
ก็ตามแม้ว่าหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยอาจไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ แต่นั่นก็ไม่ได้
เป็นข้ออ้างว่าหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัย ไม่จ าเป็นต้องเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/FT ในการประกันภัยและ
ด าเนินข้ันตอนในการช่วยต่อต้าน ML/FT ฉะนั้นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการนี้สามารถ
แบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกจะบังคับใช้ในกรณีที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้รับแต่งตั้งให้เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย ส่วนที่สองจะบังคับใช้เมื่อ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงิน
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อุดหนุนการก่อการร้ายส าหรับภาคการประกันภัย เพื่อให้เป็นไปตาม ICP ฉบับนี้ หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องผ่าน
ข้อก าหนดของมาตรฐานทั้งในส่วนแรกและส่วนที่สองตามสถานการณ์ของประเทศ 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น หน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการ
ร้าย คือ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
ต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ICP ในส่วนที่สองเท่านั้น อย่างไรก็
ตามการศึกษา ICP นี้ ทุกมาตรฐานจะช่วยให้เกิดความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงด้าน ML/FT มากยิ่งขึ้น 
 กรณีที่หากหน่วยงานที่ก ากบัดูแลการประกันภัยได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มอี านาจหน้าที่ในการต่อต้าน
การฟอกเงนิและการให้เงนิอุดหนุนการก่อการร้าย (Designated AML/CFT Competent Authority) 
 มาตรฐาน 22.1 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีความเข้าใจอย่างละเอียดและครอบคลุมเกี่ยวกับความเส่ียงด้าน 
ML/FT ที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ และใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประเมินความเส่ียงด้าน 
ML/FT ต่อภาคการประกนัภัยในประเทศของตนอย่างสม า่เสมอ 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีความเข้าใจอย่างละเอียดและครอบคลุมเก่ียวกับความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่ปฏิบัติและผลิตภัณฑ์และการบริการที่เสนอขายโดย
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ซึ่งสิ่งต่อไปนี้อาจเพิ่มระดับความเสี่ยงด้าน ML/FT ของผลิตภัณฑ์/การ
บริการด้านประกันภัย 

 (1) การรับช าระเงินหรือการรับเงินจากบุคคลภายนอก 
 (2) การรับการช าระเงินเป็นมูลค่าสูงมากหรือไม่จ ากัดมูลค่า หรือการรับเงินมูลค่าน้อยกว่าแต่จ านวน

หลายครั้ง 
 (3) การรับช าระเงินในรูปเงินสด ธนาณัติหรือแคชเชียร์เช็ค 
 (4) การรับช าระเงินบ่อยครั้งนอกตารางการช าระค่าเบี้ยประกันภัยปกติหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 (5) การอนุญาตให้ถอนเมื่อไรก็ได้โดยคิดค่าธรรมเนียมจ ากัด 
 (6) การยอมรับให้ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันส าหรับเงินกู้ และ/หรือการให้สินเชื่ออ่ืนที่มีความเสี่ยงสูง 
 (7) ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้มีการกู้เงินจากกรมธรรม์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถได้เงินกู้และ/หรือ

ช าระเงินกู้โดยเงินสดบ่อย ๆ) 
 (8) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเงินสดมูลค่าสูง  
 (9) ผลิตภัณฑ์ที่ยอมให้ช าระเงินเป็นก้อนในจ านวนมาก และมีลักษณะสภาพคล่อง 
 (10) ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อสัญญาระบุให้คู่สัญญาสามารถพ้นจากพันธะหน้าที่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ 

(Cooling off Provision) โดยมีการร้องขอให้ส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทจ่ายคืนไปให้บุคคลภายนอกที่ไม่
เก่ียวข้อง สถาบันการเงินต่างประเทศ หรือบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 

 (11) ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้มีการโอนสิทธิโดยที่ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบว่าผู้รับ
ผลประโยชน์ของสัญญาได้เปลี่ยนไปแล้วจนกระทั่งถึงเวลาที่ท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
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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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 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประเมินจุดล่อแหลมและความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่ส าคัญ ๆ ต่อ
ภาคธุรกิจการประกันภัยในประเทศของตน และท าการแก้ไขอย่างเหมาะสม การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกรรมข้ามพรมแดน การประเมินเช่นนี้จะไม่คงที่แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ด้วยเหตุผลนี้จึงควรท าการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
 มาตรฐาน 22.2 หน่วยงานที่ก ากบัดูแล 

 1) ออกกฎระเบียบเก่ียวกับ AML/CFT ท่ีสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ FATF ให้บริษัทประกันภัย
และคนกลางประกันภัยปฏิบัติตาม ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ได้ระบใุนกฎหมายหรือระเบียบ 

 2) จัดท าแนวทางการปฏิบัติเพ่ือช่วยให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยสามารถบรรลุและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดว่าด้วย AML/CFT ท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง และ 

 3) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตาม AML/CFT 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรจัดให้มีแนวทางการปฏิบัติซึ่งให้ความช่วยเหลือในประเด็นที่อยู่ในข้อเสนอแนะของ 
FATF ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย เทคนิคและวิธีการที่สามารถใช้ในการต่อต้าน ML/FT และมาตรการเพิ่มเติมใด ๆ 
ที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยสามารถด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการ AML/CFT ของตนมี
ประสิทธิภาพ แนวทางการปฏิบัติดังกล่าวอาจไม่จ าเป็นต้องมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย แต่จะช่วยให้บริษัทประกันภัย
และคนกลางประกันภัยสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้าน AML/CFT ตัวอย่างของการให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลควรประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการและแนวโน้ม 
(รูปแบบ) ตัวอย่าง ML/FT ที่เกิดขึ้นจริง และตัวอย่างความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในระบบของบริษัทประกันภัยและ    
คนกลางประกันภัย  
 มาตรฐาน 22.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกรอบการท างานในการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม
และบังคับให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตามข้อก าหนดในการต่อต้านการฟอกเงิน/การต่อต้าน
การให้เงนิอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT)  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณาความเสี่ยงด้าน ML/FT ในแต่ละขั้นของกระบวนการก ากับดูแล ซึ่งหาก
เหมาะสมอาจรวมถึงขั้นตอนการออกใบอนุญาตด้วย หน่วยงานท่ีก ากับดูแลควรด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้าน AML/CFT ของบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกิดจากการตรวจสอบ
ดังกล่าวและข้อมูลอ่ืนใดที่ได้รับ เพื่อท าการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT และก าหนดความถี่และความเข้มข้นของ
การตรวจสอบบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย และควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
ประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT ของลูกค้า นอกจากนี้ หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีอ านาจในการจัดการและแก้ไขอย่าง
เพียงพอเมื่อบริษัทและคนกลางประกันภัยไม่ด าเนินการตามข้อบังคับด้าน AML/CFT อย่างมีประสิทธิภาพ  
 มาตรฐาน 22.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการที่บริษัทประกนัภัยและคนกลาง
ประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแลเอง ด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน/การต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลจะต้องด าเนินการที่จ าเป็นใด ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  มาตรฐานการก ากับดแูลธุรกิจประกันภัย ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ    6-5 
                                                                       และการเป็นนายหน้าประกันนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม  

 
 

ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  มาตรฐานการก ากับดแูลธุรกิจประกันภัย ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ    6-5 
                                                                       และการเป็นนายหน้าประกันนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม  

 
 

ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประเมินจุดล่อแหลมและความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่ส าคัญ ๆ ต่อ
ภาคธุรกิจการประกันภัยในประเทศของตน และท าการแก้ไขอย่างเหมาะสม การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกรรมข้ามพรมแดน การประเมินเช่นนี้จะไม่คงที่แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ด้วยเหตุผลนี้จึงควรท าการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
 มาตรฐาน 22.2 หน่วยงานที่ก ากบัดูแล 

 1) ออกกฎระเบียบเก่ียวกับ AML/CFT ท่ีสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ FATF ให้บริษัทประกันภัย
และคนกลางประกันภัยปฏิบัติตาม ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ได้ระบใุนกฎหมายหรือระเบียบ 

 2) จัดท าแนวทางการปฏิบัติเพ่ือช่วยให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยสามารถบรรลุและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดว่าด้วย AML/CFT ท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง และ 

 3) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตาม AML/CFT 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรจัดให้มีแนวทางการปฏิบัติซึ่งให้ความช่วยเหลือในประเด็นที่อยู่ในข้อเสนอแนะของ 
FATF ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย เทคนิคและวิธีการที่สามารถใช้ในการต่อต้าน ML/FT และมาตรการเพิ่มเติมใด ๆ 
ที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยสามารถด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการ AML/CFT ของตนมี
ประสิทธิภาพ แนวทางการปฏิบัติดังกล่าวอาจไม่จ าเป็นต้องมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย แต่จะช่วยให้บริษัทประกันภัย
และคนกลางประกันภัยสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้าน AML/CFT ตัวอย่างของการให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลควรประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการและแนวโน้ม 
(รูปแบบ) ตัวอย่าง ML/FT ที่เกิดขึ้นจริง และตัวอย่างความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในระบบของบริษัทประกันภัยและ    
คนกลางประกันภัย  
 มาตรฐาน 22.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกรอบการท างานในการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม
และบังคับให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตามข้อก าหนดในการต่อต้านการฟอกเงิน/การต่อต้าน
การให้เงนิอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT)  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณาความเสี่ยงด้าน ML/FT ในแต่ละขั้นของกระบวนการก ากับดูแล ซึ่งหาก
เหมาะสมอาจรวมถึงข้ันตอนการออกใบอนุญาตด้วย หน่วยงานท่ีก ากับดูแลควรด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้าน AML/CFT ของบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกิดจากการตรวจสอบ
ดังกล่าวและข้อมูลอ่ืนใดที่ได้รับ เพื่อท าการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT และก าหนดความถี่และความเข้มข้นของ
การตรวจสอบบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย และควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
ประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT ของลูกค้า นอกจากนี้ หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีอ านาจในการจัดการและแก้ไขอย่าง
เพียงพอเมื่อบริษัทและคนกลางประกันภัยไม่ด าเนินการตามข้อบังคับด้าน AML/CFT อย่างมีประสิทธิภาพ  
 มาตรฐาน 22.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการที่บริษัทประกนัภัยและคนกลาง
ประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแลเอง ด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน/การต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลจะต้องด าเนินการที่จ าเป็นใด ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
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การทบทวนดังกล่าวควรครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น  
 (1) ความเสี่ยงของการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในภาคธุรกิจประกันภัย และ

แนวทางการปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถจัดการความเสี่ยงเหล่านีไ้ด้อย่าง
เพียงพอหรือไม่ 

 (2) ความเพียงพอของทรัพยากรและการอบรมของหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
 (3) จ านวนและความละเอียดของการตรวจสอบ ณ ที่ท าการประกันภัยเกี่ยวกับมาตรการ AML/CFT 

เพียงพอหรือไม่ 
 (4) การก ากับดูแลที่เก่ียวกับมาตรการ AML/CFT เพียงพอหรือไม่ 
 (5) ข้อค้นพบจากการตรวจสอบ ณ ที่ท าการประกันภัย ซึ่งรวมทั้งประสิทธิภาพของการอบรมและการ

น ามาตรการ AML/CFT ไปด าเนินการโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 (6) การด าเนินการของหน่วยงานที่ก ากับดูแลต่อบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 (7) ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับภาคธุรกิจประกันภัย เช่น รายงานเกี่ยวกับ

จ านวนและรูปแบบของธุรกรรมที่น่าสงสยัซึ่งจัดท าโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย และการด าเนินคดีและ
การลงโทษข้อหาฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้ายในภาคธุรกิจประกันภัย 

 (8) จ านวนและลักษณะของการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เก่ียวกับประเด็นด้าน AML/CFT  
 (9) ความเพียงพอของข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลจัดให้มีส าหรับ

ภาคการประกันภัย 
 มาตรฐาน 22.5 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลมกีลไกที่มปีระสิทธิภาพ ซ่ึงช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น ๆ ในประเทศ เช่น หน่วยข่างกรองทางการเงิน รวมทั้งกับหน่วยงาน
ก ากบัดูแลในประเทศอืน่เพือ่วตัถุประสงค์ด้าน AML/CFT  
 ตามปกติกลไกความร่วมมือ การประสานงาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลควรเกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้าน
การปฏิบัติการและความร่วมมือระดับนโยบาย และหากเห็นว่าเหมาะสมอาจรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยข่าว
กรองทางการเงิน (The Financial Intelligence Unit: FIU) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ก ากับดูแล
อ่ืน ๆ ซึ่งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดดังกล่าวจะช่วยให้การป้องกัน ML/FT มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ในกรณีหากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยไม่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ต่อต้านการฟอกเงนิและการให้เงนิอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) 
 กรณีนี้เป็นลักษณะของประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรด าเนินการตามมาตรฐาน
ต่อไปนี้ 
 มาตรฐาน 22.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแลตระหนักและมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเส่ียงด้าน ML/FT ที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ โดยจะต้องติดต่อประสานงานและพยายามขอข้อมูลจากหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) 
โดยบริษทัประกนัภัยและคนกลางประกนัภัย 
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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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 หากหน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้าน AML/CFT หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณา
ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อความสามารถของตนในการท าให้แน่ใจว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้านการก ากับดูแล โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่ปฏิบัติและผลิตภัณฑ์และการบริการที่เสนอขายโดย
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถท าการประเมินและตัดสินใจเก่ียวกับความมั่นคงของบริษัทประกันภัยและคน
กลางประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการรับข้อมูลจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้าน 
AML/CFT ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย หรือ
ความมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย นอกจากนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับ
การละเมิดข้อก าหนดว่าด้วย AML/CFT ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรพิจารณาในระหว่างการด าเนิน
กิจกรรมการก ากับดูแลของตนเอง เช่น เม่ือประเมินความเหมาะสมของคณะกรรมการ ผู้บริหารอาวุโสและบุคลากรที่มี
อ านาจควบคุม รวมทั้งเมื่อท าการตรวจสอบการขอใบอนุญาต 
 มาตรฐาน 22.7 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลมกีลไกที่มปีระสิทธิภาพ ซ่ึงช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น ๆ ในประเทศ เช่น หน่วยข่าวกรองทางการเงิน รวมทั้งกบัหน่วยงาน
ก ากบัดูแลในประเทศอืน่ เพือ่วตัถุประสงค์ด้าน AML/CFT 
 ตามปกติกลไกความร่วมมือ การประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นความร่วมมือด้านการปฏิบัติงาน 
และหากเห็นว่าเหมาะสม อาจรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (The Financial 
intelligence Unit: FIU) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ก ากับดูแลอ่ืน ๆ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ระหว่างหน่วยงานเหล่านั้นและบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ช่วยให้การป้องกัน ML/FT มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
 ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลของตน หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลทราบข้อมูลเกี่ ยวกับความ
เสี่ยงด้าน ML/FT พบกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรรมในบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย ควรให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งด้าน AML/CFT หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม และ
หน่วยงานก ากับดูแลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องมีการพิจารณาด้านการรักษาความลับ 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงิน
อุดหนุนการก่อการร้าย ในธุรกจิประกนัภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
เรื่อง การต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยมีกฏหมายที่ส าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย อย่างไรก็ตามมีกฏหมายที่ก าหนดอ านาจให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถตรวจสอบ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย เช่น 
 (1) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   
 (2) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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 หากหน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้าน AML/CFT หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณา
ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อความสามารถของตนในการท าให้แน่ใจว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้านการก ากับดูแล โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่ปฏิบัติและผลิตภัณฑ์และการบริการที่เสนอขายโดย
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถท าการประเมินและตัดสินใจเก่ียวกับความมั่นคงของบริษัทประกันภัยและคน
กลางประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการรับข้อมูลจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้าน 
AML/CFT ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย หรือ
ความมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย นอกจากนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับ
การละเมิดข้อก าหนดว่าด้วย AML/CFT ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรพิจารณาในระหว่างการด าเนิน
กิจกรรมการก ากับดูแลของตนเอง เช่น เม่ือประเมินความเหมาะสมของคณะกรรมการ ผู้บริหารอาวุโสและบุคลากรที่มี
อ านาจควบคุม รวมทั้งเมื่อท าการตรวจสอบการขอใบอนุญาต 
 มาตรฐาน 22.7 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลมกีลไกที่มปีระสิทธิภาพ ซ่ึงช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น ๆ ในประเทศ เช่น หน่วยข่าวกรองทางการเงิน รวมทั้งกบัหน่วยงาน
ก ากบัดูแลในประเทศอืน่ เพือ่วตัถุประสงค์ด้าน AML/CFT 
 ตามปกติกลไกความร่วมมือ การประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นความร่วมมือด้านการปฏิบัติงาน 
และหากเห็นว่าเหมาะสม อาจรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (The Financial 
intelligence Unit: FIU) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ก ากับดูแลอ่ืน ๆ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ระหว่างหน่วยงานเหล่านั้นและบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ช่วยให้การป้องกัน ML/FT มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
 ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลของตน หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลทราบข้อมูลเกี่ ยวกับความ
เสี่ยงด้าน ML/FT พบกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรรมในบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย ควรให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งด้าน AML/CFT หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม และ
หน่วยงานก ากับดูแลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องมีการพิจารณาด้านการรักษาความลับ 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงิน
อุดหนุนการก่อการร้าย ในธุรกจิประกนัภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
เรื่อง การต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยมีกฏหมายที่ส าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย อย่างไรก็ตามมีกฏหมายท่ีก าหนดอ านาจให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถตรวจสอบ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย เช่น 
 (1) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   
 (2) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

6-34     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

 (3) พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   
 (4) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

 (5) พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
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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  
การเป็นนายหน้าประกนัชีวตินิติบุคคลและบทบาทของ 
นายหน้าประกนัภัยต่อสังคม 
   
 

การประกันภัยในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานแล้ว 
การประกันภัยนอกจากจะเป็นเคร่ืองมือในการประกอบธุรกิจแล้วยังได้ท าประโยชน์ให้กับสาธารณะในวงกว้าง รวมทั้ง
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่าง ๆ ของประเทศด้วย นอกเหนือจากมีส่วนส าคัญในการขยายตัวของภาคธุรกิจแล้ว การ
ประกันภัยยังมีบทบาทส าคัญต่อปัจเจกบุคคลในการให้ความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิต เจ็บป่วยและทรัพย์สินได้รับ
ความเสียหายซึ่งความคุ้มครองดังกล่าวจะท าให้เกิดความสงบสุขทางจิตใจ โดยจะช่วยบรรเทาความเสียหายทางการ
เงินที่ เกิดขึ้นกับบุคคลคนต่าง ๆ ที่อยู่ในสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะได้รับการบรรเทาด้วยการ
ประกันภัยในระดับหนึ่ง กล่าวได้ว่าการประกันภัยมีส่วนส าคัญในการบริหารจัดการเศรษฐกิจและสังคมที่มีความ
สลับซับซ้อนของประเทศต่าง ๆ 
 เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันช่องการจัดจ าหน่ายการประกันภัยมีได้หลายช่องทาง และช่องทางที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุดคือผ่านคนกลางประกันภัย ( Insurance Intermediaries) ซึ่งเป็นเสมือนผู้เชี่อมต่อระหว่างบริษัท
ประกันภัยและผู้เอาประกันภัย  โดยในระดับสากลนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประกันชีวิตหรือการประกันวินาศภัย คนกลาง
ประกันภัยจะประกอบด้วย นายหน้าประกันภัย ( Insurance Brokers) หรือตัวแทนประกันภัย (Insurance Agents) 
ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าแนะน าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาท าสัญญาประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การ
ขายกรมธรรม์ประกันภัย  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคนกลางประกันภัยมืออาชีพได้มีการพัฒนาการให้บริการมากกกว่า
บทบาทในการโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย ในปัจจุบันคนกลางประกันภัยสามารถ
ให้บริการในขอบเขตที่กว้างขึ้น เช่น การระบุและวิเคราะห์ภัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย การหาวิธีกา รต่าง ๆ ที่
เป็นไปได้ในการจัดการกับความเสี่ยงภัย การคัดเลือกวิธีการที่คิดว่าดีที่สุดในการจัดการกับความเสี่ยงภัย การ
ตรวจสอบและปรับปรุงวิธีการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับภัยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งวิธีการดังกล่าวคือ กลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยงและการบริหารค่าสินไหมทดแทน 
 
1. การเป็นนายหน้าประกนัชีวตินิตบุิคคล 
 ตามมาตรฐานสากลนั้น คนกลางประกันภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของลูกค้าซึ่งเป็นอิสระจากบริษัทประกันภัย
ที่ตนน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้ เรียกว่า นายหน้าประกันภัย จะมีหน้าที่เป็นผู้ซึ่งชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญา
ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยโดยด าเนินการเป็นอิสระไม่เฉพาะเจาะจงกับบริษัทใด ทั้งนี้ นายหน้าประกันภัยจะท า
การติดต่อกับบริษัทประกันภัยหลายบริษัทและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยเพื่อให้สามารถตัดสินใจ
เลือกข้อเสนอความคุ้มครองที่เหมาะสมและเงื่อนไขของการประกันภัยที่ เป็นประโยชน์กับผู้เอาประกันภัยในอัตราเบี้ย
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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เร่ืองที ่6.4  
การเป็นนายหน้าประกนัชีวตินิติบุคคลและบทบาทของ 
นายหน้าประกนัภัยต่อสังคม 
   
 

การประกันภัยในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานแล้ว 
การประกันภัยนอกจากจะเป็นเคร่ืองมือในการประกอบธุรกิจแล้วยังได้ท าประโยชน์ให้กับสาธารณะในวงกว้าง รวมทั้ง
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่าง ๆ ของประเทศด้วย นอกเหนือจากมีส่วนส าคัญในการขยายตัวของภาคธุรกิจแล้ว การ
ประกันภัยยังมีบทบาทส าคัญต่อปัจเจกบุคคลในการให้ความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิต เจ็บป่วยและทรัพย์สินได้รับ
ความเสียหายซึ่งความคุ้มครองดังกล่าวจะท าให้เกิดความสงบสุขทางจิตใจ โดยจะช่วยบรรเทาความเสียหายทางการ
เงินที่ เกิดขึ้นกับบุคคลคนต่าง ๆ ที่อยู่ในสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะได้รับการบรรเทาด้วยการ
ประกันภัยในระดับหนึ่ง กล่าวได้ว่าการประกันภัยมีส่วนส าคัญในการบริหารจัดการเศรษฐกิจและสังคมที่มีความ
สลับซับซ้อนของประเทศต่าง ๆ 
 เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันช่องการจัดจ าหน่ายการประกันภัยมีได้หลายช่องทาง และช่องทางที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุดคือผ่านคนกลางประกันภัย ( Insurance Intermediaries) ซึ่งเป็นเสมือนผู้เชี่อมต่อระหว่างบริษัท
ประกันภัยและผู้เอาประกันภัย  โดยในระดับสากลนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประกันชีวิตหรือการประกันวินาศภัย คนกลาง
ประกันภัยจะประกอบด้วย นายหน้าประกันภัย ( Insurance Brokers) หรือตัวแทนประกันภัย (Insurance Agents) 
ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าแนะน าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาท าสัญญาประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การ
ขายกรมธรรม์ประกันภัย  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคนกลางประกันภัยมืออาชีพได้มีการพัฒนาการให้บริการมากกกว่า
บทบาทในการโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย ในปัจจุบันคนกลางประกันภัยสามารถ
ให้บริการในขอบเขตที่กว้างขึ้น เช่น การระบุและวิเคราะห์ภัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย การหาวิธีกา รต่าง ๆ ที่
เป็นไปได้ในการจัดการกับความเสี่ยงภัย การคัดเลือกวิธีการที่คิดว่าดีที่สุดในการจัดการกับความเสี่ยงภัย การ
ตรวจสอบและปรับปรุงวิธีการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับภัยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งวิธีการดังกล่าวคือ กลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยงและการบริหารค่าสินไหมทดแทน 
 
1. การเป็นนายหน้าประกนัชีวตินิตบุิคคล 
 ตามมาตรฐานสากลนั้น คนกลางประกันภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของลูกค้าซึ่งเป็นอิสระจากบริษัทประกันภัย
ที่ตนน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้ เรียกว่า นายหน้าประกันภัย จะมีหน้าที่เป็นผู้ซึ่งชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญา
ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยโดยด าเนินการเป็นอิสระไม่เฉพาะเจาะจงกับบริษัทใด ทั้งนี้ นายหน้าประกันภัยจะท า
การติดต่อกับบริษัทประกันภัยหลายบริษัทและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยเพื่อให้สามารถตัดสินใจ
เลือกข้อเสนอความคุ้มครองที่เหมาะสมและเงื่อนไขของการประกันภัยที่ เป็นประโยชน์กับผู้เอาประกันภัยในอัตราเบี้ย
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ประกันภัยที่ยุติธรรม  ในบางประเทศได้จัดประเภทของนายหน้าประกันภัยตามประเภทของการประกันภัยที่ได้รับ
อนุญาตให้ด าเนินการ เช่น การประกันภัยทุกประเภท  การประกันภัยเก่ียวกับทรัพย์สิน การประกันภัยเก่ียวกับบุคคล 
เป็นต้น  โดยส่วนใหญ่แล้วนายหน้าประกันภัยจะจัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ 
ในภาคธุรกิจ (Commercial Lines) ขณะที่บางประเทศนายหน้าประกันภัยจะจัดหากรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองแก่
บุคคลทั่วไป (Personal Lines) นอกเหนือจากนี้ การจัดประเภทของนายหน้าประกันภัยสามารถจัดเป็นประเภท
นายหน้าประกันภัยที่เจรจาเงื่อนไขการประกันภัยโดยตรงกับผู้บริโภคซึ่งเรียกว่า “Retail Brokers” ส าหรับนายหน้า
ประกันภัยที่เจรจาเงื่อนไขการประกันภัยโดยตรงกับ “Retail Brokers” จะเรียกว่า “Wholesale Brokers” 
 ในส่วนของนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลในประเทศไทยนั้น นิติบุคคลที่ต้องการจะด าเนินธุรกิจนายหน้า
ประกันชีวิตจะต้องปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนานหน้าประกันชีวิต พ.ศ.  
2554 ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุปที่เก่ียวข้องกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต ดังนี้ 
 1) จะต้องขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต โดยเป็นนิติบุคคลท่ีเป็นบริษัทจ ากัดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมหาชนจ ากัด หรือสถาบันการเงินตามกฎหมาย โดยมีส านักงานใหญ่ในประเทศไทย
และมีผู้ถือหุ้นได้ใช้เงินในหุ้นแล้ว หรือมีทุนช าระแล้วไม่ต่ ากว่าสองล้านบาท มีพนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับใบอนุญาต
เป็นนายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตเป็นผู้กระท าการแทนนิติบุคคลดังกล่าว รวมทั้งจะต้อง  
ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 2) นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่นาย
ทะเบียนก าหนด พร้อมเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลของนิติบุคคล รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
นายหน้าประกันชีวิต 
 3) เมื่อได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตแล้ว นิติบุคคลต้องส่งผู้แทนนิติบุคคลที่มีอ านาจ   
ลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือมีอ านาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันชีวิตอย่างน้อยสองคน เข้ารับการทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตตามที่นายทะเบียนก าหนด ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลที่เข้ารับการทดสอบความรู้จะต้องมี
คุณสมบัติตามที่ประกาศก าหนด 
 4) นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตต้องปฏิบัติตาม แนวนโยบาย แผนงาน และเงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาต และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศ เช่น จะต้องมีผู้แทนนิติบุคคลที่มี
อ านาจลงนามผูกพันและจัดการกิจการนายหน้าประกันชีวิตอย่างน้อยสองคนที่ผ่านการทดสอบความรู้ปฏิบัติงาน
ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต โดยบุคคลเหล่านั้นจะต้องมีคุณสมบัติต่าง  ๆ ตามที่ประกาศก าหนด 
ส านักงานและสาขาของนิติบุคคลจะต้องมีลักษณะที่เหมาะสม รวมทั้งจะต้องด ารงไว้ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ได้รับ
อนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตตามระดับที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น 
 ทั้งนี้ นอกเหนือจากประกาศดังกล่าวแล้ว นายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามและด ารงคุณสมบัติในการเป็นนายหน้าประกันชีวิต
ของตนให้ครบถ้วนอยู่เสมอ 
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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. บทบาทของนายหน้าประกนัภัยต่อสังคม  
 นายหน้าประกันภัยในฐานะที่มีความรอบรู้เรื่องตลาดประกันภัยเป็นอย่างดี เช่น ความคุ้มครองต่าง  ๆ ใน
กรมธรรม์ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันภัย และความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยจ าเป็นต้อง
ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย มีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งทั้งต่อภาคธุรกิจประกันภัย สังคมและระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ หากภาคธุรกิจไม่ได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงจากการประกันภัยแล้ว ความมั่นคงและขยายตัวทาง
เศรษฐกิจก็จะเจริญเติบโตไม่ได้อย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน การมีส่วนช่วยให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะสามารถ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพที่ดีของสังคม เนื่องจากบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งในสังคมมีความมั่นคงทางการเงิน
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยปัจจัยหลายอย่างที่นายหน้าประกันภัยมีบทบาทในสังคมและมีส่วนช่วยให้เกิดขึ้น คือ 

1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ ( Innovative Marketing) คนกลางประกันภัยมีบทบาทในการท าให้
ประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบการตระหนักถึงประโยชน์ของการประกันภัยและความหลากหลายของความคุ้มครองที่มีใน
กรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้ง วิธีการในการเลือกซื้อความคุ้มครองต่าง ๆ ที่ต้องการในตลาดประกันภัย 

2) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค (Dissemination of Information to Customers)  คนกลาง
ประกันภัยจะจัดหาข้อมูลที่ส าคัญให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น ความคุ้มครองใดที่จ าเป็นต้องมี
การประกันภัย เงื่อนไขและทางเลือกต่าง ๆ ที่มี และอัตราเบี้ยประกันภัย  เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับข้อมูลครบถ้วน
ย่อมท าให้บริษัทประกันภัยต้องเสนอเงื่อนไขและความคุ้มครองที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้เอาประกันภัยในราคที่
ยุติธรรม 

3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย (Dissemination of Informaton to the Marketplace) 
คนกลางประกันภัยจะท าหน้าที่รวบรวมและประเมินข้อมูลต่าง  ๆ เช่น การจัดหาสัญญาประกันภัย อัตราเบี้ย
ประกันภัย และประสบการณ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  เมื่อมีข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วคนกลางประกันภัยก็
สามารถที่จะให้ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัยในการเลือกซื้อความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทประกันภัย ซึ่งบทบาท
ดังกล่าวนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจประกันภัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการออกแบบ
กรมธรรม์ใหม่ ๆ ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา 

4) ส่งเสริมการแข่งขันที่ดี (Sound Competition) การให้ความรู้แก่ผู้เอาประกันภัยและประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้น ในที่สุดก็จะส่งผลให้เกิดความต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยมากขึ้น เมื่อการใช้การประกันภัยเพิ่มมากขึ้นก็จ ะ
ส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าและการบริการต่างๆตามมา ท าให้เกิดการบริหารความเสี่ยงภัยที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่
การประหยัดของงบประมาณ และบรรยากาศของการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 

5) ส่งเสริมการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (Spread Insurer’s Risks) คุณภาพของธุรกิจเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญส าหรับธุรกิจในหลายประเด็นรวมถึงการท าก าไร การปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายเพื่อการอยู่รอดของ
ธุรกิจ บริษัทประกันภัยจะต้องแน่ใจว่าความเสี่ยงภัยที่รับประกันภัยไว้มีการกระจายความเสี่ยงภัยที่เหมาะสมไม่มีการ
กระจุกตัวในที่ใดที่หนึ่งมากเกินไปจนอาจเกิดความเสียหายแบบมหันตภัยได้ คนกลางประกันภัยสามารถช่วยบริษัท
ประกันภัยในการกระจายความเสี่ยงส าหรับการรับเสี่ยงภัยที่บริษัทรับมาเนื่องจากคนกลางประกันภัยมีการติดต่อกับ
บริษัทประกันภัยหลายบริษัท มีลูกค้าหลายประเภท ซึ่งอยู่ ในภูมิภาคต่าง ๆ ปัจจัยดังกล่าวช่วยในการกระจายความ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  มาตรฐานการก ากับดแูลธุรกิจประกันภัย ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ    6-5 
                                                                       และการเป็นนายหน้าประกันนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม  

 
 

ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  มาตรฐานการก ากับดแูลธุรกิจประกันภัย ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ    6-5 
                                                                       และการเป็นนายหน้าประกันนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม  

 
 

ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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2. บทบาทของนายหน้าประกนัภัยต่อสังคม  
 นายหน้าประกันภัยในฐานะที่มีความรอบรู้เรื่องตลาดประกันภัยเป็นอย่างดี เช่น ความคุ้มครองต่าง  ๆ ใน
กรมธรรม์ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันภัย และความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยจ าเป็นต้อง
ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย มีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งทั้งต่อภาคธุรกิจประกันภัย สังคมและระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ หากภาคธุรกิจไม่ได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงจากการประกันภัยแล้ว ความมั่นคงและขยายตัวทาง
เศรษฐกิจก็จะเจริญเติบโตไม่ได้อย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน การมีส่วนช่วยให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะสามารถ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพที่ดีของสังคม เนื่องจากบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งในสังคมมีความมั่นคงทางการเงิน
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยปัจจัยหลายอย่างที่นายหน้าประกันภัยมีบทบาทในสังคมและมีส่วนช่วยให้เกิดขึ้น คือ 

1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ ( Innovative Marketing) คนกลางประกันภัยมีบทบาทในการท าให้
ประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบการตระหนักถึงประโยชน์ของการประกันภัยและความหลากหลายของความคุ้มครองที่มีใน
กรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้ง วิธีการในการเลือกซื้อความคุ้มครองต่าง ๆ ที่ต้องการในตลาดประกันภัย 

2) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค (Dissemination of Information to Customers)  คนกลาง
ประกันภัยจะจัดหาข้อมูลที่ส าคัญให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น ความคุ้มครองใดที่จ าเป็นต้องมี
การประกันภัย เงื่อนไขและทางเลือกต่าง ๆ ที่มี และอัตราเบี้ยประกันภัย  เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับข้อมูลครบถ้วน
ย่อมท าให้บริษัทประกันภัยต้องเสนอเงื่อนไขและความคุ้มครองที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้เอาประกันภัยในราคที่
ยุติธรรม 

3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย (Dissemination of Informaton to the Marketplace) 
คนกลางประกันภัยจะท าหน้าที่รวบรวมและประเมินข้อมูลต่าง  ๆ เช่น การจัดหาสัญญาประกันภัย อัตราเบี้ย
ประกันภัย และประสบการณ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  เมื่อมีข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วคนกลางประกันภัยก็
สามารถที่จะให้ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัยในการเลือกซื้อความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทประกันภัย ซึ่งบทบาท
ดังกล่าวนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจประกันภัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการออกแบบ
กรมธรรม์ใหม่ ๆ ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา 

4) ส่งเสริมการแข่งขันที่ดี (Sound Competition) การให้ความรู้แก่ผู้เอาประกันภัยและประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้น ในที่สุดก็จะส่งผลให้เกิดความต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยมากขึ้น เมื่อการใช้การประกันภัยเพิ่มมากขึ้นก็จ ะ
ส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าและการบริการต่างๆตามมา ท าให้เกิดการบริหารความเสี่ยงภัยที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่
การประหยัดของงบประมาณ และบรรยากาศของการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 

5) ส่งเสริมการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (Spread Insurer’s Risks) คุณภาพของธุรกิจเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญส าหรับธุรกิจในหลายประเด็นรวมถึงการท าก าไร การปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายเพื่อการอยู่รอดของ
ธุรกิจ บริษัทประกันภัยจะต้องแน่ใจว่าความเสี่ยงภัยที่รับประกันภัยไว้มีการกระจายความเสี่ยงภัยที่เหมาะสมไม่มีการ
กระจุกตัวในที่ใดที่หนึ่งมากเกินไปจนอาจเกิดความเสียหายแบบมหันตภัยได้ คนกลางประกันภัยสามารถช่วยบริษัท
ประกันภัยในการกระจายความเสี่ยงส าหรับการรับเสี่ยงภัยที่บริษัทรับมาเนื่องจากคนกลางประกันภัยมีการติดต่อกับ
บริษัทประกันภัยหลายบริษัท มีลูกค้าหลายประเภท ซึ่งอยู่ ในภูมิภาคต่าง ๆ ปัจจัยดังกล่าวช่วยในการกระจายความ
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เสี่ยงภัยโดยแยกตามประเภทของอุตสาหกรรม ภูมิศาสตร์ ปริมาณ ประเภทของการประกันภัยและอ่ืน ๆ การกระจาย
ภัยที่รับเสี่ยงย่อมจะช่วยลดการกระจุกตัวในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือประเภทความเสี่ยงใดโดยเฉพาะ ท าให้บริษัท
ประกันภัยสามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) ส่งเสริมให้ลดต้นทุน (Reducing Cost) การที่คนกลางประกันภัยสามารถลดต้นทุนให้กับบริษัทประกันภัย
ก็ย่อมลดต้นทุนให้กับผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปในประเทศ เพราะการประกันภัยเป็นค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจทุกสาขาซึ่งเมื่อมองในภาพรวมแล้วจะส่งผลที่ดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจรวมทั้งก่อให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศนั้นได้ 
            ดังนั้น จะเห็นได้ว่าคนกลางประกันภัยมีบทบาทที่ส าคัญที่จะท าให้การประกอบธุรกิจของประเทศมีต้นทุนที่
ต่ าลงโดยมีค่าใช้จ่ายด้านประกันภัยที่ต่ าลงซึ่งเกิดจากสภาพการแข่งขันในตลาดที่มีประสิทธิภาพ เช่น การมีกรมธรรม์
ประกันภัยแบบใหม่สนองความต้องการของผู้บริโภคและการให้บริการที่ดีอื่น ๆ 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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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิ ม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับ ดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
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