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คู่มือปฏิบัติงานสำาห
รับนายห

น้าประกันชีวิต
  หลักสูตรขอต่อใบอนุญ

าตนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3  โดย สำานักงานคณ
ะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)



ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 

สารเลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

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

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

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

 

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

และส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภัย
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คู่มอืปฏิบตัิงาน 

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

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

ในการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มผลิตซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพจ านวน 9 ท่าน รวมถึง   
ผู้ร่วมผลิตภายนอกอีก 9 ท่าน มาเป็นผู้เขียนเนื้อหาตามความรู้ความช านาญในแต่ละด้าน จากนั้นได้ มีการส่งงานให้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ส านักงาน คปภ. แต่งตั้งอีกจ านวนหนึ่ง (ตามรายนามในกิตติกรรมประกาศ) เพื่อพิจารณา  ตลอดจน     
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นายหน้าประกันชีวิต
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ดร.นิรัตน์ ทรัพย์ทวีธรรม    คณะท างาน 
ผู้อ านวยการฝ่ายวิจยัและวางแผน 

 (ปฏิบัติงานแทนในสายสถาบนัวทิยาการประกนัภัยระดับสูง)       
นางบุษรา  อ๊ึงภากรณ์    คณะท างาน 
(ผู้แทนสมาคมประกันชีวติไทย)    
นางสาวกัลยา  จุกหอม    คณะท างาน 
(ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย)    
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวดี  ชัยวัฒน ์  คณะท างาน 
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล    คณะท างาน 
นางกรีทิพย์  มงคลชัยอรัญญา คณะท างาน  

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

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

 นางสาวกฤษณา ศักดิวรพงศ์ ผู้อ านวยการส่วนกฎหมายดา้นพฤติกรรมทางการตลาด 1 

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ



ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

(6) 
สารบญั 

                                                                                       หน้า 

ค าน า  (3) 
กิตติกรรมประกาศ  (4) 
 
บทที ่1  กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ    1-1  
       เร่ืองที่ 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จ 
                        ในสัญญาประกันชีวิต    1-3 
      เร่ืองที่ 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จใน 
  สัญญาประกันชวีิต     1-13 
  บรรณานุกรม     1-19 
 
บทที ่2  ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ    2-1   
        เร่ืองที่ 2.1 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์    2-4   
      เร่ืองที่ 2.2 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์     2-8 
      เร่ืองที่ 2.3 เงื่อนไขส าคัญและสญัญาเพิ่มเติมแนบทา้ยกรมธรรม์ประกันภัย     2-14 
      เร่ืองที่ 2.4 หน้าที่และคุณสมบตัิของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ 
  แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชวัร์รันซ์  และแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์     2-29  
 บรรณานุกรม      2-39 
 

บทที ่3 การจดัการพจิารณารับประกนัภยัและการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภยั    3-1 
       เร่ืองที่ 3.1 ความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยนูิเวอร์แซล 
               ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และยนูิต ลงิค ์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์    3-4       
       เร่ืองที่ 3.2 ปัจจัยส าคัญที่ต้องพจิารณารับประกันภัย    3-7 
      เร่ืองที่ 3.3 องค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบีย้ประกันภัย     3-16 
       เร่ืองที่ 3.4 บทบาทและหนา้ที่ของนายหนา้ประกันชีวิตในการพจิารณารับประกันภัยแบบพิเศษ    3-25 
 บรรณานุกรม     3-28 
 

 อนิชวัรนัซ์
 อนิชวัรนัซ์

 อนิชวัรนัซ์ อินชัวรันซ์

 อินชัวรันซ์  อินชัวรันซ์

แซล ไลฟ์

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ



ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

(6) 
สารบญั 

                                                                                       หน้า 

ค าน า  (3) 
กิตติกรรมประกาศ  (4) 
 
บทที ่1  กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ    1-1  
       เร่ืองที่ 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จ 
                        ในสัญญาประกันชีวิต    1-3 
      เร่ืองที่ 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จใน 
  สัญญาประกันชวีิต     1-13 
  บรรณานุกรม     1-19 
 
บทที ่2  ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ    2-1   
        เร่ืองที่ 2.1 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์    2-4   
      เร่ืองที่ 2.2 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์     2-8 
      เร่ืองที่ 2.3 เงื่อนไขส าคัญและสญัญาเพิ่มเติมแนบทา้ยกรมธรรม์ประกันภัย     2-14 
      เร่ืองที่ 2.4 หน้าที่และคุณสมบตัิของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ 
  แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชวัร์รันซ์  และแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์     2-29  
 บรรณานุกรม      2-39 
 

บทที ่3 การจดัการพจิารณารับประกนัภยัและการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภยั    3-1 
       เร่ืองที่ 3.1 ความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยนูิเวอร์แซล 
               ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และยนูิต ลงิค ์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์    3-4       
       เร่ืองที่ 3.2 ปัจจัยส าคัญที่ต้องพจิารณารับประกันภัย    3-7 
      เร่ืองที่ 3.3 องค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบีย้ประกันภัย     3-16 
       เร่ืองที่ 3.4 บทบาทและหนา้ที่ของนายหนา้ประกันชีวิตในการพจิารณารับประกันภัยแบบพิเศษ    3-25 
 บรรณานุกรม     3-28 
 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

(7) 
 
บทที ่4  การจดัการประกนัภัยต่อ    4-1  
        เร่ืองที่ 4.1 การประกันภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ    4-3 
      เร่ืองที่ 4.2 ข้อก าหนดที่ส าคัญในสัญญาประกันภัยต่อ    4-9 
      เร่ืองที่ 4.3 การวิเคราะห์และเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ     4-15 
 บรรณานุกรม     4-19 
 
บทที ่ 5 การวเิคราะห์ฐานะการเงนิของบริษทัประกนัชีวติ     5-1 
       เร่ืองที่ 5.1 แนวคิดเก่ียวกับงบการเงิน     5-4 
       เร่ืองที่ 5.2 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์งบการเงิน      5-28 
       เร่ืองที่ 5.3 การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกนัชีวิตโดยใช้อัตราร้อยละ     5-33 
       เร่ืองที่ 5.4 การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต     5-45 
       เร่ืองที่ 5.5 การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต     5-50 
      เร่ืองที่ 5.6 การวิเคราะห์ประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกนัชีวิต     5-51 
       เร่ืองที่ 5.7 การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกนัชีวิต    5-55 
       เร่ืองที่ 5.8 การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวติ     5-58 
 บรรณานุกรม     5-61 
 
บทที ่6  มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิ 

ประกนัภยันานาชาตแิละการเป็นนายหน้าประกนัชีวตินิตบุิคคล บทบาท 
ของนายหน้าประกนัภัยต่อสังคม    6-1 

       เร่ืองที่ 6.1 ความเป็นมา หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานการ 
   ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย     6-4 
      เร่ืองที่ 6.2 องค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย    6-7 
      เร่ืองที่ 6.3 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้องกับคนกลางประกันภัย    6-9 
      เร่ืองที่ 6.4 การเป็นนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคล และบทบาทของนายหน้าประกันภัย 
  ต่อสังคม       6-35 
 บรรณานุกรม       6-39 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ



ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

(8) 
  

บทที ่7 การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล   7-1  
       เร่ืองที่ 7.1 ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนสว่นบุคคล   7-3 
       เร่ืองที่ 7.2 กระบวนการวางแผนการลงทนุส่วนบุคคล    7-9 
      เร่ืองที่ 7.3 ตัวอย่างการวางแผนการลงทนุส่วนบุคคล   7-19 
 บรรณานุกรม   7-25 
 
บทที ่8 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา   8-1 
       เร่ืองที่ 8.1 บทลงโทษนายหนา้ประกันชีวติเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ    8-4 
       เร่ืองที่ 8.2 จรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบตัิที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต   8-7 
       เร่ืองที่ 8.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต   8-14  
 บรรณานุกรม   8-17 
 
รายช่ือผู้เขยีน 
 

จรรยาบรรณ

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ



ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

(8) 
  

บทที ่7 การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล   7-1  
       เร่ืองที่ 7.1 ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนสว่นบุคคล   7-3 
       เร่ืองที่ 7.2 กระบวนการวางแผนการลงทนุส่วนบุคคล    7-9 
      เร่ืองที่ 7.3 ตัวอย่างการวางแผนการลงทนุส่วนบุคคล   7-19 
 บรรณานุกรม   7-25 
 
บทที ่8 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา   8-1 
       เร่ืองที่ 8.1 บทลงโทษนายหนา้ประกันชีวติเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ    8-4 
       เร่ืองที่ 8.2 จรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบตัิที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต   8-7 
       เร่ืองที่ 8.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต   8-14  
 บรรณานุกรม   8-17 
 
รายช่ือผู้เขยีน 
 

 
 

บทที ่1 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ  

        
อาจารย์รุ่งอรุณ จันทร์พูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     1-3 
 

 

เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     1-3 
 

 

เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส�าหรับสัญญาหลัก คือ สัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกัน

ภัยจะได้รับความคุ้มครองจากการประกันชีวิต ส่วนสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเป็นการขยาย

ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาหลัก เช่น ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ และความคุ้มครองด้านสุขภาพ

 ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลัก

ส่วนได้เสียถือเป็นหลักส�าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 863 รวมถึงหลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค�าขอ

เอาประกันภัยตามความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส�าคัญของการรับประกันภัย

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

ความคุ้มครองจากการประกันชีวิต ส่วนสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเป็นการขยายความคุ้มครอง
นอกเหนือจากสัญญาหลัก เช่น ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ และความคุ้มครองด้านสุขภาพ  
 สัญญาประกันชีวิตตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความสุจริต กล่าวคือ คู่สัญญาในสัญญาประกันชีวิตจะต้องปฏิบัติต่อ
กันด้วยความสุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เสนอขอท าสัญญาประกันภัยและเป็นผู้ทราบข้อเท็จจริง
ทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพและรายละเอียดของตัวเองอยู่ฝ่ายเดียว กฎหมายจึงก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่
จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่สมควรจะต้องเปิดเผยให้ผู้รับประกันภัยทราบเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่า สมควรจะ
รับประกันภัย หรือก าหนดเงื่อนไขจ านวนเบี้ยประกันภัยให้สูงต่ าเพียงใด ซึ่งหลักสุจริตอย่างยิ่งตามกฎหมายไทยได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 วรรคหนึ่งว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะเขานั้น   ก็ดี รู้อยู่แล้วละ
เว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอม
ท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญาเป็นโมฆียะ”   
 ดังนั้น ในส่วนของกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกัน
ชีวิตนั้น จะกล่าวถึง 1) การเปิดเผยข้อความจริง 2) เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง 3) ผลของการไม่เปิดเผย
ข้อความจริง และ 4) กรณีสัญญาประกันชีวิตไม่ตกเป็นโมฆียะ 

1. การเปิดเผยข้อความจริง 
 การเปิดเผยข้อความจริง (Disclosure) หมายถึงการเปิดเผยข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญที่มีผลกระทบต่อ
ความเสี่ยงภัยของวัตถุที่เอาประกันภัยให้ผู้รับประกันภัยทราบอย่างละเอียดโดยปราศจากการซ่อนเร้นปิดบังอ าพราง
ใดๆ ทั้งสิ้น ก็เพื่อให้ผู้รับประกันภัยใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยตามที่ขอเอาประกันภัยได้หรือไม่ ถ้า
สามารถรับประกันภัยได้ จะก าหนดเบี้ยประกันภัยเท่าใด และจะรับประกันภัยโดยมีเงื่อนไขอย่างไร หน้าที่เปิดเผย
ข้อความจริงดังกล่าวถือเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของ
เขาโดยไม่จ าต้องให้ผู้รับประกันภัยสอบถาม การที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้ก็เนื่องจากการที่ผู้เอาประกันภัยเอาความ
เสี่ยงของตนไปให้ผู้รับประกันภัยรับเสี่ยงนั้น ข้อความจริงเก่ียวกับการเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยมีอยู่อย่างไร ผู้รับ
ประกันภัยอาจไม่สามารถทราบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงภัยบางอย่างเป็นความเสี่ยงภัยเฉพาะตัวบุคคล ซึ่ง
บุคคลทั่ว ๆ ไปจะไม่มีความเสี่ยงภัยนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อไม่นานมานี้ได้ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่า มี
ชายไทยคนหนึ่งมีหัวใจอยู่นอกซี่โครง ท าให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไป ถ้าชายไทยคนดังกล่าวขอเอา
ประกันภัย เขามีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงดังกล่าวให้ผู้รับประกันภัยทราบ เพราะหากผู้รับประกันภัยทราบความ
จริงจะบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาด้วย (อ านวย สุภเวชย์, 2551, น. 31) 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดว่า ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย  
ก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสีย
ไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท า
สัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ 
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เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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ความคุ้มครองจากการประกันชีวิต ส่วนสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเป็นการขยายความคุ้มครอง
นอกเหนือจากสัญญาหลัก เช่น ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ และความคุ้มครองด้านสุขภาพ  
 สัญญาประกันชีวิตตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความสุจริต กล่าวคือ คู่สัญญาในสัญญาประกันชีวิตจะต้องปฏิบัติต่อ
กันด้วยความสุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เสนอขอท าสัญญาประกันภัยและเป็นผู้ทราบข้อเท็จจริง
ทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพและรายละเอียดของตัวเองอยู่ฝ่ายเดียว กฎหมายจึงก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่
จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่สมควรจะต้องเปิดเผยให้ผู้รับประกันภัยทราบเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่า สมควรจะ
รับประกันภัย หรือก าหนดเงื่อนไขจ านวนเบี้ยประกันภัยให้สูงต่ าเพียงใด ซึ่งหลักสุจริตอย่างยิ่งตามกฎหมายไทยได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 วรรคหนึ่งว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะเขานั้น   ก็ดี รู้อยู่แล้วละ
เว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอม
ท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญาเป็นโมฆียะ”   
 ดังนั้น ในส่วนของกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกัน
ชีวิตนั้น จะกล่าวถึง 1) การเปิดเผยข้อความจริง 2) เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง 3) ผลของการไม่เปิดเผย
ข้อความจริง และ 4) กรณีสัญญาประกันชีวิตไม่ตกเป็นโมฆียะ 

1. การเปิดเผยข้อความจริง 
 การเปิดเผยข้อความจริง (Disclosure) หมายถึงการเปิดเผยข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญที่มีผลกระทบต่อ
ความเสี่ยงภัยของวัตถุที่เอาประกันภัยให้ผู้รับประกันภัยทราบอย่างละเอียดโดยปราศจากการซ่อนเร้นปิดบังอ าพราง
ใดๆ ทั้งสิ้น ก็เพื่อให้ผู้รับประกันภัยใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยตามที่ขอเอาประกันภัยได้หรือไม่ ถ้า
สามารถรับประกันภัยได้ จะก าหนดเบี้ยประกันภัยเท่าใด และจะรับประกันภัยโดยมีเงื่อนไขอย่างไร หน้าที่เปิดเผย
ข้อความจริงดังกล่าวถือเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของ
เขาโดยไม่จ าต้องให้ผู้รับประกันภัยสอบถาม การที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้ก็เนื่องจากการที่ผู้เอาประกันภัยเอาความ
เสี่ยงของตนไปให้ผู้รับประกันภัยรับเสี่ยงนั้น ข้อความจริงเก่ียวกับการเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยมีอยู่อย่างไร ผู้รับ
ประกันภัยอาจไม่สามารถทราบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงภัยบางอย่างเป็นความเสี่ยงภัยเฉพาะตัวบุคคล ซึ่ง
บุคคลทั่ว ๆ ไปจะไม่มีความเสี่ยงภัยนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อไม่นานมานี้ได้ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่า มี
ชายไทยคนหนึ่งมีหัวใจอยู่นอกซี่โครง ท าให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไป ถ้าชายไทยคนดังกล่าวขอเอา
ประกันภัย เขามีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงดังกล่าวให้ผู้รับประกันภัยทราบ เพราะหากผู้รับประกันภัยทราบความ
จริงจะบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาด้วย (อ านวย สุภเวชย์, 2551, น. 31) 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดว่า ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย  
ก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสีย
ไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท า
สัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ 
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 ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดี หรือ
มิได้ใช้สิทธินั้นภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันท าสัญญาก็ดี ท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป  ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวข้างต้นอาจแยกอธิบายหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงได้ในสองลักษณะคือ 1) ผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง 
และ 2) ข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.1 ผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง สัญญาประกันชีวิตอาศัยการทรงชีพ หรือมรณะของผู้ถูกประกันชีวิต ซึ่ง
เป็นภัยที่ผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง ความจริง หรือข้อมูลที่เก่ียวกับตัวผู้ถูกประกันภัยจึงเป็นสาระส าคัญที่ผู้รับประกันภัย
จะพิจารณาว่ามีความเสี่ยงภัยมากน้อยเพียงใด สมควรที่จะตกลงรับประกันภัยหรือไม่ และควรก าหนดเบี้ยประกันภัย
เท่าใดจึงจะคุ้มเสี่ยง แต่ความจริงดังกล่าวอยู่ในความรู้ของผู้เอาประกันชีวิตฝ่ายเดียว เนื่องจากผู้เอาประกันภัยมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกประกันชีวิต มีโอกาสที่จะรู้ความจริงได้ แม้ผู้รับประกันภัยจะสืบทราบได้บ้าง แต่ก็มี
ข้อจ ากัด และที่ส าคัญผู้เอาประกันภัยเป็นคู่สัญญาโดยตรง กฎหมายจึงบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่
จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ส่วนผู้ถูกประกันชีวิต แม้จะไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรง แต่เป็นผู้ที่รู้ความจริงเกี่ยวกับตนเอง
ดีกว่าผู้อ่ืน กฎหมายจึงบัญญัติให้มีหน้าที่เปิดเผยความจริงด้วย ส าหรับผู้รับประโยชน์กฎหมายมิได้บัญญัติให้มีหน้าที่
เปิดเผยความจริง แม้ปกปิดข้อความจริงซึ่งเป็นสาระส าคัญก็ไม่ท าให้สัญญาเป็นโมฆียะ และหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
ในการเปิดเผยข้อความจริงนี้ นอกจากจะมีการก าหนดไว้ในกฎหมายโดยชัดแจ้งแล้ว ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
มาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการก าหนดข้อความ
เตือนนี้ให้ผู้เอาประกันภัยทราบในใบค าขอเอาประกันภัย และในกรมธรรม์ประกันภัยก าหนดเป็นเงื่อนไขในการรับ
ประกันภัยและเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเปิดเผยข้อความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบ โดยมีตัวอย่า งค า
พิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงดังนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2792/2546 ใบค าขอเอาประกันชีวิต นาย พ. แจ้งว่าไม่เคยรับการตรวจสุขภาพหรือ
การตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค ไม่เคยเจ็บป่วย ไม่เคยรับการรักษาในสถานพยาบาล ไม่เคยเป็นหรือรับการรักษาโรคเก่ียวกับ
ตาหูคอจมูก ไม่เคยเป็นโรคหืดหอบ หรือโรคเกี่ยวกับปอด หรือระบบหายใจ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วันที่ 19 
กันยายน 2538 พ. เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล เพราะพยายามฆ่าตัวตาย วันที่ 27 สิงหาคม 2539 เข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาล ด้วยโรคไซนัสอักเสบติดเชื้อ เดื อนตุลาคม 2539 เป็นต้นมาเข้ารับการตรวจรักษาที่
โรงพยาบาลหลายครั้งด้วยอาการหลอดลมอักเสบ กระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย กิน
อาหารไม่ได้ เดือนธันวาคม 2539 แพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรคเอดส์ หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง ดังนั้น พ. จึงแจ้งข้อความอัน
เป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงต่อจ าเลย ซึ่งถือว่าเป็นข้อสาระส าคัญ สัญญาประกันชีวิตจึงเป็นโมฆียะตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง 
 เป็นหน้าที่โดยตรงที่ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งข้อเท็จจริงตามที่ผู้รับประกันภัยจ าเลยต้องการทราบและก าหนด
ไว้ การให้แพทย์ตรวจผู้เอาประกันภัยหรือไม่เป็นดุลพินิจของผู้รับประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยปกปิดความจริง แถลง
ข้อความเป็นเท็จเสียแล้ว ผู้เอาประกันภัยจึงไม่อาจอ้างได้ว่า ผู้รับประกันภัยไม่ได้ให้แพทย์ตรวจร่างกายผู้เอา
ประกันภัยถือว่า ประมาทและไม่ท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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 1.2 ข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 บัญญัติไว้คือ “... รู้อยู่แล้ว
ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัด
ไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จไซร้...”  
 ข้อความจริงชนิดใดที่จะต้องเปิดเผย และข้อความใดที่เป็นสาระส าคัญนั้นจะเป็นไปตามที่ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดไว้ กล่าวคือ  ข้อความจริงนั้นต้องเป็นข้อความจริงที่อาจจะจูงใจให้ผู้รับ
ประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือเป็นข้อความจริงที่อาจจะจูงใจให้ผู้รับประกันภัยบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา 
 ในสัญญาประกันชีวิต ข้อความจริงที่ต้องแถลงจะปรากฏเป็นค าถามอยู่ในค าขอเอาประกันชีวิตซึ่งผู้เอา
ประกันภัยจะต้องกรอก ข้อความจริงดังกล่าวนับว่าเป็นข้อความส าคัญที่บริษัทประกันภัยต้องการทราบเพื่อ
ประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยงว่าจะรับประกันหรือไม่และจะเรียกเบี้ยประกันเท่าใดจึงจะคุ้มเสี่ยง อาทิ อายุ 
ที่อยู่ อาชีพ สุขภาพ น้ าหนัก ส่วนสูง ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งจ านวนเงินที่
เอาประกันภัยและการประกันชีวิตที่มีอยู่แล้วกับบริษัทอื่น หรือก าลังสมัครกับบริษัทอ่ืนอยู่ เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะทราบได้
อย่างไรว่า ข้อความจริงในสัญญาใดจึงจะถือว่าอาจจะจูงใจ ผู้รับประกันให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือให้บอกปัดไม่
ยอมท าสัญญา หรือที่ศาลฎีกาเรียกว่าเป็นสาระส าคัญนั้น ตามค าพิพากษาฎีกาที่ 2278/2517 วินิจฉัยว่า ข้อความจริง
อย่างไรจะถือว่าอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 นั้น ต้องถือตามความเห็นของวิญญูชนทั่วไปเป็นหลัก จะถือว่าถ้ามีการปกปิด
ข้อความจริงไม่ว่าประการใด ๆ แล้วจะท าให้สัญญาเป็นโมฆียะเสียทั้งหมดหาได้ไม่  
 ตามค าพิพากษาฎีกาดังกล่าว ข้อความจริงอย่างไรที่เป็นข้อส าคัญถึงขนาดที่จะจูงใจดังกล่าวจึงต้องพิจารณา
ตามความคิดเห็นของวิญญูชนทั่วไป โดยหากพิจารณาจากความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปแล้วเห็นว่า ข้อความจริงนั้นถึง
ขนาดดังกล่าว ข้อความจริงนั้นก็ถือว่าเป็นข้อส าคัญ แต่ถ้าวิญญูชนทั่ว ๆ ไป ไม่ถือว่าเป็นข้อที่ผู้เอาประกันจะต้อง
เปิดเผย แม้ข้อความจริงนั้นจะเป็นข้อความจริงที่ผู้รับประกันภัยทั่วไปถือเป็นข้อส าคัญ ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อความจริงที่    
ผู้เอาประกันภัยต้องเปิดเผย อย่างไรก็ดี ถ้าปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยไม่รู้จริง ๆ ว่าข้อความจริงนั้นเป็นสาระส าคัญ      
ก็ต้องถือความรู้ของผู้เอาประกันภัยนั้นเป็นส าคัญในการวินิจฉัยว่ามีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือไม่ กรณีที่แน่ชัดว่าผู้เอา
ประกันภัยไม่รู้ว่าเป็นข้อสาระส าคัญเช่นนี้ย่อมไม่ถือตามความคิดเห็นของวิญญูชนทั่วไป แต่ถือตามความรู้ของผู้เอา
ประกันภัยแต่ละคนเป็นเร่ือง ๆ ไป โดยมีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผยดังนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5793/2531 ผู้เอาประกันชีวิตทราบก่อนท าสัญญาประกันชีวิตกับจ าเลยว่า ตนเป็นโรค
พิษสุราเรื้อรังจนตับอักเสบแต่มิได้แจ้งให้จ าเลยทราบ ซึ่งหากจ าเลยทราบก็อาจเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นได้ หรือไม่
รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตจึงเป็นโมฆียะ  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3682/2545 โจทก์กรอกค าตอบในใบค าขอเอาประกันชีวิตโจทก์ว่าไม่เคยเป็น หรือ
ทราบว่าเป็น หรือเคยได้รับค าแนะน า หรือการรักษาโรคมะเร็งเนื้องอกตุ่มเนื้อ หรืออวัยวะใด ๆ ที่งอก หรือโตขึ้น
ผิดปกติ ไม่เคยมีอาการผิดปกติที่เต้านมมาก่อน แต่ปรากฏว่า โจทก์เคยเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการปวดบริเวณเต้านม 
ซึ่งแพทย์ตรวจพบว่า มีก้อนเนื้อที่เต้านมด้านซ้าย เมื่อโจทก์ทราบแล้ว แต่โจทก์มิได้แจ้งให้จ าเลยทราบ ซึ่งหากจ าเลย
ทราบอาจเรียกเบี้ยประกันให้สูงขึ้น หรือไม่รับประกันชีวิต การกระท าของโจทก์มีผลให้สัญญาประกันชีวิตและสัญญา
พิเศษเพิ่มเติมตกเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง  
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ผูร้บัประกันภยัให้เรียกเบ้ีย

ผูเ้อาประกันภัยจะต้อง

อาจเรียกเบีย้ประกนัชวีติสงูขึน้ได้

เสีย่งว่าจะรับประกนัชวีติหรอืไม่และจะเรยีกเบ้ียประกนัชวิีตเท่าใด จงึจะคุ้มเสีย่ง
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เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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 1.2 ข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 บัญญัติไว้คือ “... รู้อยู่แล้ว
ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัด
ไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จไซร้...”  
 ข้อความจริงชนิดใดที่จะต้องเปิดเผย และข้อความใดที่เป็นสาระส าคัญนั้นจะเป็นไปตามที่ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดไว้ กล่าวคือ  ข้อความจริงนั้นต้องเป็นข้อความจริงที่อาจจะจูงใจให้ผู้รับ
ประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือเป็นข้อความจริงที่อาจจะจูงใจให้ผู้รับประกันภัยบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา 
 ในสัญญาประกันชีวิต ข้อความจริงที่ต้องแถลงจะปรากฏเป็นค าถามอยู่ในค าขอเอาประกันชีวิตซึ่งผู้เอา
ประกันภัยจะต้องกรอก ข้อความจริงดังกล่าวนับว่าเป็นข้อความส าคัญที่บริษัทประกันภัยต้องการทราบเพื่อ
ประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยงว่าจะรับประกันหรือไม่และจะเรียกเบี้ยประกันเท่าใดจึงจะคุ้มเสี่ยง อาทิ อายุ 
ที่อยู่ อาชีพ สุขภาพ น้ าหนัก ส่วนสูง ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งจ านวนเงินที่
เอาประกันภัยและการประกันชีวิตที่มีอยู่แล้วกับบริษัทอื่น หรือก าลังสมัครกับบริษัทอ่ืนอยู่ เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะทราบได้
อย่างไรว่า ข้อความจริงในสัญญาใดจึงจะถือว่าอาจจะจูงใจ ผู้รับประกันให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือให้บอกปัดไม่
ยอมท าสัญญา หรือที่ศาลฎีกาเรียกว่าเป็นสาระส าคัญนั้น ตามค าพิพากษาฎีกาที่ 2278/2517 วินิจฉัยว่า ข้อความจริง
อย่างไรจะถือว่าอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 นั้น ต้องถือตามความเห็นของวิญญูชนทั่วไปเป็นหลัก จะถือว่าถ้ามีการปกปิด
ข้อความจริงไม่ว่าประการใด ๆ แล้วจะท าให้สัญญาเป็นโมฆียะเสียทั้งหมดหาได้ไม่  
 ตามค าพิพากษาฎีกาดังกล่าว ข้อความจริงอย่างไรที่เป็นข้อส าคัญถึงขนาดที่จะจูงใจดังกล่าวจึงต้องพิจารณา
ตามความคิดเห็นของวิญญูชนทั่วไป โดยหากพิจารณาจากความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปแล้วเห็นว่า ข้อความจริงนั้นถึง
ขนาดดังกล่าว ข้อความจริงนั้นก็ถือว่าเป็นข้อส าคัญ แต่ถ้าวิญญูชนทั่ว ๆ ไป ไม่ถือว่าเป็นข้อที่ผู้เอาประกันจะต้อง
เปิดเผย แม้ข้อความจริงนั้นจะเป็นข้อความจริงที่ผู้รับประกันภัยทั่วไปถือเป็นข้อส าคัญ ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อความจริงที่    
ผู้เอาประกันภัยต้องเปิดเผย อย่างไรก็ดี ถ้าปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยไม่รู้จริง ๆ ว่าข้อความจริงนั้นเป็นสาระส าคัญ      
ก็ต้องถือความรู้ของผู้เอาประกันภัยนั้นเป็นส าคัญในการวินิจฉัยว่ามีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือไม่ กรณีที่แน่ชัดว่าผู้เอา
ประกันภัยไม่รู้ว่าเป็นข้อสาระส าคัญเช่นนี้ย่อมไม่ถือตามความคิดเห็นของวิญญูชนทั่วไป แต่ถือตามความรู้ของผู้เอา
ประกันภัยแต่ละคนเป็นเร่ือง ๆ ไป โดยมีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผยดังนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5793/2531 ผู้เอาประกันชีวิตทราบก่อนท าสัญญาประกันชีวิตกับจ าเลยว่า ตนเป็นโรค
พิษสุราเรื้อรังจนตับอักเสบแต่มิได้แจ้งให้จ าเลยทราบ ซึ่งหากจ าเลยทราบก็อาจเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นได้ หรือไม่
รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตจึงเป็นโมฆียะ  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3682/2545 โจทก์กรอกค าตอบในใบค าขอเอาประกันชีวิตโจทก์ว่าไม่เคยเป็น หรือ
ทราบว่าเป็น หรือเคยได้รับค าแนะน า หรือการรักษาโรคมะเร็งเนื้องอกตุ่มเนื้อ หรืออวัยวะใด ๆ ที่งอก หรือโตขึ้น
ผิดปกติ ไม่เคยมีอาการผิดปกติที่เต้านมมาก่อน แต่ปรากฏว่า โจทก์เคยเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการปวดบริเวณเต้านม 
ซึ่งแพทย์ตรวจพบว่า มีก้อนเนื้อที่เต้านมด้านซ้าย เมื่อโจทก์ทราบแล้ว แต่โจทก์มิได้แจ้งให้จ าเลยทราบ ซึ่งหากจ าเลย
ทราบอาจเรียกเบี้ยประกันให้สูงขึ้น หรือไม่รับประกันชีวิต การกระท าของโจทก์มีผลให้สัญญาประกันชีวิตและสัญญา
พิเศษเพิ่มเติมตกเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง  
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 การไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือการแถลงข้อความเป็นเท็จนั้นมีหลักส าคัญอยู่ว่า ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่ถูก
คนอ่ืนเอาประกันชีวิตไว้จะต้องรู้อยู่ว่าความจริงเป็นเช่นไร แล้วไม่เปิดเผยความจริงนั้น หรือแถลงให้ผิดไปจากความ
จริง จึงจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ถ้าหากผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่ถูกคนอ่ืนเอาประกันชีวิตไว้ไม่รู้ว่าความ
จริงเป็นอย่างไร ย่อมจะไม่ถือเป็นการไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือไม่ถือเป็นการแถลงข้อความเท็จ  เช่น ผู้เอา
ประกันภัยไม่รู้เลยว่าตนเองเป็นมะเร็ง เมื่อกรอกแบบฟอร์มค าขอเอาประกันชีวิตจึงไม่ได้ระบุไว้ ดังนี้ ไม่ใช่เรื่อง “รู้อยู่
แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง” หรือ “รู้อยู่แล้วแถลงข้อความเป็นความเท็จ” จึงไม่ท าให้สัญญาประกันภัยเป็น
โมฆียะ ทั้งนี้ถ้ามีการไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือมีการแถลงข้อความเท็จในระดับความส าคัญ ซึ่งถ้าได้มีการเปิดเผย
ข้อความนั้น หรือไม่มีการแถลงข้อความเท็จอันอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือถึงกับบอกปัด
ไม่ยอมท าสัญญาประกันชีวิตด้วย ก็ย่อมมีผลท าให้ส ญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะโดยไม่จ าเป็นต้องมีความเกี่ยวพัน
ระหว่างข้อความจริงที่ปกปิด หรือแถลงเท็จกับภัยที่เกิดขึ้นเลย เช่น ผู้เอาประกันภัยปกปิดไม่เปิดเผยให้ผู้รับประกันภัย
ทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคส าคัญที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ สัญญาย่อมเป็นโมฆียะ แม้ต่อมาจะ
ปรากฏว่า ผู้เอาประกันภัยนั้นจะถึงแก่ความตายดว้ยโรคอ่ืน ไม่ใช่โรคเบาหวานก็ไม่ท าให้ผลของสัญญาซึ่งเป็นโมฆียะไป
แล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 858/2515) (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 145) 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่ถูกคนอ่ืนเอาประกันชีวิตไว้ ไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร ย่อมจะถือว่า ไม่
เป็นการไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือไม่ถือเป็นการแถลงข้อความเท็จ อย่างเช่นค าพิพากษาฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1277/2524 การที่ผู้เอาประกันภัยเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออก และมิได้ทราบถึงความ
ร้ายแรงแห่งโรคที่ตนเป็นอยู่ เพราะยังคงท างานได้เช่นคนปกติทั่วไป ทั้งตัวแทนของจ าเลยก็มิได้สอบถามประวัติความ
ป่วยเจ็บของผู้เอาประกันภัย เพียงแต่สอบถามอายุและให้ลงลายมือชื่อในแบบค าขอเอาประกัน แล้วตัวแทนจ าเลยก็น า
แบบค าขอเอาประกันภัยนั้นไปกรอกข้อความ เสียเอง ผู้เอาประกันภัยจึงไม่มีโอกาสจะได้รู้ข้อความจริง ที่ตนเคยเป็น
โรคความดันโลหิตสูงมาก่อน อันจะเป็นเหตุจูงใจให้จ าเลยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือให้จ าเลยบอกปัดไม่ยอมท า
สัญญาประกันภัยหรือไม่ เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่รู้เช่นนี้จึงจะถือว่าผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วละเว้นเสีย ไม่เปิดเผย
ข้อความจริงนั้นหาได้ไม่ ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตรายนี้ 
 
2. เวลาทีจ่ะต้องเปิดเผยข้อความจริง 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย...”  
 ตัวบทกฎหมายใช้ค าว่า “ในเวลาท าสัญญา” หมายความว่า หน้าที่เปิดเผยความจริงมีเฉพาะในเวลาท าสัญญา
เท่านั้น ดังนั้น หน้าที่เปิดเผยข้อความจริงจึงเริ่มตั้งแต่เวลาที่เริ่มมีการเจรจาตกลงขอท าสัญญา แล้ว เมื่อท าสัญญากัน
เสร็จแล้วก็หมดหน้าที่ แต่ถ้ามีการต่อสัญญาเท่ากับเป็นการท าสัญญากันใหม่ จึงต้องมีหน้าที่เปิดเผยความจริงใน
ระหว่างเวลาที่มีการต่อสัญญานั้นด้วย โดยในทางปฏิบัตินั้น การท าสัญญาประกันชีวิตเร่ิมต้นตั้งแต่ในขณะที่       ผู้เอา
ประกันภัยท าค าเสนอขอเอาประกันภัยด้วยการกรอกข้อความต่าง ๆ ลงในแบบพิมพ์ค าขอเอาประกันภัย และเมื่อผู้รับ
ประกันภัยสนองรับค าเสนอนั้นแล้ว สัญญาประกันชีวิตก็เกิดขึ้นทันที หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง หรือไม่แถลงข้อความ
เท็จของผู้เอาประกันภัยจึงต้องเร่ิมตั้งแต่ตอนที่ท าค าเสนอขอเอาประกันภัย ซึ่งบางกรณีผู้รับประกันภัยอาจส่งตัวผู้เอา
ประกันภัยไปให้แพทย์ตรวจสุขภาพ ในระหว่างนั้น ผู้เอาประกันภัยก็ยังมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริง หรือแถลง
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  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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ข้อความจริงตามที่ตนรู้ต่อแพทย์ของผู้รับประกันภัยด้วย ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่เก่ียวกับเวลาที่จะต้องเปิดเผย
ข้อความจริง มีดังต่อไปนี้ 
 
 ค าพากษาศาลฎีกาที่ 68/2516 หน้าที่เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยมิได้สิ้นสุดลงเพียงในชั้นยื่นค า
เสนอขอเอาประกันภัยโดยกรอกค าตอบในแบบค าขอเท่านั้น แต่ยังคงมีอยู่ตลอดเวลาในระหว่างนั้นเร่ือยไปจนถึงเวลา
ที่ผู้รับประกันภัยสนองตอบรับจนเกิดเป็นสัญญาแล้วระหว่างคู่กรณี แม้ผู้เอาประกันชีวิตกรอกข้อความในค าขอเอา
ประกันชีวิตไว้ว่า ไม่เป็นโรคกระเพาะอาหาร โรคตับอักเสบยื่นส่งบริษัทผู้รับประกันภัยไปแล้ว ต่อมาอยู่ในระหว่างที่
บริษัทฯพิจารณาค าขอและยังมิได้ออกกรมธรรม์ตอบรับมา ผู้เอาประกันภัยป่วยต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรค
กระเพาะอาหารและตับอักเสบ แต่ไม่ได้บอกข้อความจริงนั้น สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2447/2516 การประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 นั้น จะต้องเป็นการปกปิดข้อความจริง หรือแถลงความเท็จในข้อสาระส าคัญเฉพาะใน
เวลาเข้าท าสัญญาประกันชีวิตเท่านั้น  
 
3. ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้ว
ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่
ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ”  
 สัญญาที่เป็นโมฆียะ หมายความถึง สัญญาที่อาจถูกบอกล้าง หรือให้สัตยาบันได้ ผู้ที่มีสิทธิบอกล้างได้คือ 
บุคคลที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 175 สัญญาประกันภัยที่เป็นโมฆียะตามมาตรา 865 วรรค
หนึ่ง ผู้รับประกันภัยย่อมเป็นผู้ที่มีสิทธิบอกล้าง เพราะได้ตกลงเข้าท าสัญญาด้วยความส าคัญผิด ซึ่งเมื่อได้บอกล้าง
โมฆียะแล้ว กฎหมายให้ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก 
 จากบทบัญญัติดังกล่าวนี้ กฎหมายบัญญัติให้สัญญาประกันชีวิตที่ท าขึ้นเนื่องจากการไม่เปิดเผยข้อความจริง 
หรือการแถลงข้อความเท็จ เช่นนี้เป็นโมฆียะ นั่นหมายความว่า การไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จนั้น
ได้เป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยเชื่อถือตกลงรับประกันภัยหรือยอมรับประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยต่ ากว่าที่ควร จึงจะท า
ให้สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะ แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เปิดเผยความจริง หรือมิได้แถลงข้อความอันเป็นเท็จ 
สัญญาประกันภัยก็ไม่เป็นโมฆียะ ดังปรากฎตามตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7219/2542 ส. กรอกข้อความ หรือตอบค าถามจ าเลยในใบค าขอเอาประกันชีวิตไป
ตามความเป็นจริง สัญญาประกันชีวิตระหว่าง ส. กับจ าเลยจึงไม่เป็นโมฆียะ จ าเลยไม่มีสิทธิบอกล้าง 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4379/2530 ผู้เอาประกันชีวิตรู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเข้าท าสัญญาประกันชีวิตว่าตนป่วย
เป็นโรคลมชัก แต่แถลงข้อความเป็นเท็จว่าตนมีสุขภาพดี ซึ่งหากผู้รับประกันภัยทราบความจริง จะไม่รับประกันชีวิตไว้ 
เช่นนี้ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
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เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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ข้อความจริงตามที่ตนรู้ต่อแพทย์ของผู้รับประกันภัยด้วย ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่เก่ียวกับเวลาที่จะต้องเปิดเผย
ข้อความจริง มีดังต่อไปนี้ 
 
 ค าพากษาศาลฎีกาที่ 68/2516 หน้าที่เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยมิได้สิ้นสุดลงเพียงในชั้นยื่นค า
เสนอขอเอาประกันภัยโดยกรอกค าตอบในแบบค าขอเท่านั้น แต่ยังคงมีอยู่ตลอดเวลาในระหว่างนั้นเร่ือยไปจนถึงเวลา
ที่ผู้รับประกันภัยสนองตอบรับจนเกิดเป็นสัญญาแล้วระหว่างคู่กรณี แม้ผู้เอาประกันชีวิตกรอกข้อความในค าขอเอา
ประกันชีวิตไว้ว่า ไม่เป็นโรคกระเพาะอาหาร โรคตับอักเสบยื่นส่งบริษัทผู้รับประกันภัยไปแล้ว ต่อมาอยู่ในระหว่างที่
บริษัทฯพิจารณาค าขอและยังมิได้ออกกรมธรรม์ตอบรับมา ผู้เอาประกันภัยป่วยต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรค
กระเพาะอาหารและตับอักเสบ แต่ไม่ได้บอกข้อความจริงนั้น สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2447/2516 การประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 นั้น จะต้องเป็นการปกปิดข้อความจริง หรือแถลงความเท็จในข้อสาระส าคัญเฉพาะใน
เวลาเข้าท าสัญญาประกันชีวิตเท่านั้น  
 
3. ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้ว
ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่
ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ”  
 สัญญาที่เป็นโมฆียะ หมายความถึง สัญญาที่อาจถูกบอกล้าง หรือให้สัตยาบันได้ ผู้ที่มีสิทธิบอกล้างได้คือ 
บุคคลที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 175 สัญญาประกันภัยที่เป็นโมฆียะตามมาตรา 865 วรรค
หนึ่ง ผู้รับประกันภัยย่อมเป็นผู้ที่มีสิทธิบอกล้าง เพราะได้ตกลงเข้าท าสัญญาด้วยความส าคัญผิด ซึ่งเมื่อได้บอกล้าง
โมฆียะแล้ว กฎหมายให้ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก 
 จากบทบัญญัติดังกล่าวนี้ กฎหมายบัญญัติให้สัญญาประกันชีวิตที่ท าขึ้นเนื่องจากการไม่เปิดเผยข้อความจริง 
หรือการแถลงข้อความเท็จ เช่นนี้เป็นโมฆียะ นั่นหมายความว่า การไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จนั้น
ได้เป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยเชื่อถือตกลงรับประกันภัยหรือยอมรับประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยต่ ากว่าที่ควร จึงจะท า
ให้สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะ แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เปิดเผยความจริง หรือมิได้แถลงข้อความอันเป็นเท็จ 
สัญญาประกันภัยก็ไม่เป็นโมฆียะ ดังปรากฎตามตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7219/2542 ส. กรอกข้อความ หรือตอบค าถามจ าเลยในใบค าขอเอาประกันชีวิตไป
ตามความเป็นจริง สัญญาประกันชีวิตระหว่าง ส. กับจ าเลยจึงไม่เป็นโมฆียะ จ าเลยไม่มีสิทธิบอกล้าง 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4379/2530 ผู้เอาประกันชีวิตรู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเข้าท าสัญญาประกันชีวิตว่าตนป่วย
เป็นโรคลมชัก แต่แถลงข้อความเป็นเท็จว่าตนมีสุขภาพดี ซึ่งหากผู้รับประกันภัยทราบความจริง จะไม่รับประกันชีวิตไว้ 
เช่นนี้ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
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 ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริงท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 865 ซึ่งมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาคือ 1) ผู้มีหน้าที่บอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ 2) ก าหนดเวลา
บอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ 3) ผู้รับการบอกล้างโมฆียะกรรม และ4) ผลของการบอกล้างสัญญาประกัน
ชีวิตอันเป็นโมฆียะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.1 ผู้มีหน้าที่บอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ เมื่อสัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะแล้ว ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง ก าหนดว่า “ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเดือนหนึ่งนับแต่
วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดี หรือมิได้ใช้สิทธินั้นภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันท าสัญญาก็ดี ท่านว่า
สิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป” 
 จากบทบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยที่เป็น
โมฆียะ โดยการบอกล้างผู้รับประกันภัยจะต้องด าเนินการ ดังนี้คือ 
 1) ผู้รับประกันภัยจะต้องใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเวลาหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยได้ทราบมูล
อันจะบอกล้างได้ 
 2) ถ้าผู้รับประกันภัยไม่ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ท าสัญญาประกันภัย สิทธิบอกล้าง
เป็นอันระงับสิ้นไป 
 สัญญาที่เป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง เป็นสัญญาประกันภัย
ระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย สาเหตุที่ท าให้สัญญาเป็นโมฆียะนั้นมีผลมาจากการปกปิดข้อความจริงของ 
ผู้ที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริง จึงท าให้อีกฝ่ายหนึ่งคือ ผู้รับประกันภัย มีสิทธิที่จะบอกล้างได้  
 3.2 ก าหนดเวลาบอกล้างสัญญาประกนัชีวิตที่เป็นโมฆยีะ การเร่ิมนับระยะเวลาบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่
เป็นโมฆียะนั้น ระยะเวลาที่บอกล้างสัญญาประกันชีวิตนั้นจะเร่ิมนับแต่เมื่อใด ตามถ้อยค าในกฎหมายบัญญัติว่า ให้นับ
แต่วันที่ทราบมูลอันจะบอกล้างได้ มิใช่นับแต่วันที่ทราบความจริงเพราะถ้ายอมให้ผู้รับประกันภัยอ้างว่า เพิ่งทราบ
ความจริงอยู่เสมอก็อาจไม่เป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัยได้ เพราะการที่ทราบหรือไม่ทราบ เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของ
ผู้รับประกันภัยซึ่งจะอ้างเอาได้แต่เพียงฝ่ายเดียว 
 การพิจารณาว่า ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ในวันใดนั้น จะต้องพิจารณาจากการที่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ยื่นค าขอรับประโยชน์กับพฤติการณ์อ่ืนๆ ประกอบด้วยเป็นรายๆ ไป ว่ามีเหตุน่าเชื่อว่า 
ผู้รับประกันภัยควรจะทราบมูลอันจะบอกล้างได้ในวันใด 
 ค าว่า “ทราบมูลอันจะบอกล้างได้” หมายความว่า เม่ือรูปเรื่องพอมีเค้าว่าได้มีการปกปิดความจริงหรือแถลง
ความเท็จ ผู้รับประกันภัยก็ชอบที่จะต้องใช้สิทธิบอกล้างเสียภายในก าหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับทราบมูลนั้น ทั้งนี้
มีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ได้วินิจฉัยสนับสนุนดังนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1785/2538 ค าว่า “มูลอันจะบอกล้างได้” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 865 วรรคสอง คือ ข้อความในวรรคแรกที่ว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดีหรือในกรณี
ประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผย
ข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่า
รู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จ” จ าเลยทราบว่า ผู้ตายเป็นมะเร็งภายหลังจากท าสัญญาประกันชีวิต มิใช่เป็น
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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ก่อนหรือขณะท าสัญญา กรณียังไม่ทราบมูลที่จะบอกล้าง ก าหนดระยะเวลาบอกล้างหนึ่งเดือนตามมาตรา  865 วรรค
สอง จึงยังไม่เร่ิมนับ ต่อมาจ าเลยได้รับรายงานในวันที่ 3 ธันวาคม 2528 ว่าผู้ตายน่าจะเป็นมะเร็งมาก่อนท าสัญญาแต่
ปกปิดไว้จึงเป็นการทราบมูลอันจะบอกล้างได้แล้ว เม่ือจ าเลยมีหนังสือบอกล้างโมฆียะกรรมไปยังโจทก์ในวันที่ 23 และ 
24 ธันวาคม 2528 จึงเป็นการใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดหนึ่งเดือนตามมาตรา 865 วรรคสองแล้ว 
 โดยสรุป ผู้รับประกันภัยต้องใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอันเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง ภายในก าหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ มิใช่นับ
แต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบความจริง 
 อย่างไรก็ตามระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง
นี้ ระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมมิใช่อายุความ ดังนั้นคู่กรณีจะตกลงย่นระยะเวลาดังกล่าวได้ เมื่อตกลงกันอย่างไร
แล้ว ก็ต้องถือตามนั้น ซึ่งปัจจุบันผู้รับประกันภัยได้มีการย่นระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมจากที่กฎหมายก าหนดไว้   
5 ปี เป็น 2 ปี ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต มีผลให้ผู้รับประกันภัยต้องผูกพันตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ ตามตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5852/2537 ระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 865 วรรคสอง ไม่ใช่อายุความ จึงไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 191 (เดิม) ที่
จะย่นเข้าไม่ได้ เมื่อจ าเลยผู้รับประกันชีวิตยอมลดระยะเวลาในการบอกล้างโมฆียะกรรมจากก าหนด 5 ปี นับแต่วันท า
สัญญาประกันชีวิตลงมาเป็นก าหนด 2 ปีนับแต่วันที่จ าเลยอนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต จ าเลยจึงต้องผูกพัน
ตามนั้น  
  3.3 ผู้รับการบอกล้างโมฆยีะกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 มิได้บัญญัติว่าจะต้อง
บอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะนี้ไปยังผู้ใด แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
178 ในหมวดว่าด้วยโมฆียะและโมฆียะกรรมซึ่งบัญญัติว่า “การบอกล้างหรือให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรม ย่อมกระท า
ได้โดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวก าหนดได้แน่นอน” 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องบอกล้างต่อใคร แต่เมื่อพิเคราะห์จากเนื้อความ ซึ่งได้
บัญญัติให้แสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวก าหนดไว้แน่นอนนั้น ย่อมต้องบอกล้างโดยการแสดง
เจตนาต่อบุคคลผู้นั้น จึงถือเป็นหลักได้ว่า การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอันเป็นโมฆียะ ผู้รับประกันภัยจะต้องบอก
ล้างต่อผู้เอาประกันภัยโดยตรง แต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ถึงแก่ความตายแล้วก็ย่อมจะต้องบอกล้างแก่ผู้ซึ่งจะ
ได้รับประโยชน์ในการประกันชีวิตจากผู้รับประกันภัย แต่ถ้าเป็นสัญญาประกันชีวิตที่ไม่มีผู้รับประโยชน์ก็สามารถบอก
ล้างโมฆียะไปยังทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัยได้ ทั้งนี้ ดังแนวค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1675/2500 การบอกล้างโมฆียะกรรมตามสัญญาประกันภัย กฎหมายไม่ได้บังคับว่าให้
บอกล้างกับผู้เอาประกันภัยโดยตรง เมื่อบริษัทผู้รับประกันภัยทราบถึงมูลอันจะบอกล้างได้ ก็ย่อมบอกล้างแก่ผู้ซึ่งจะ
ได้รับประโยชน์ในการประกันชีวิตจากบริษัทผู้รับประกันภัยได้  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3682/2545  โจทก์กรอกค าตอบในใบค าขอเอาประกันชีวิตโจทก์ว่า ไม่เคยเป็น หรือ
ทราบว่าเป็น หรือเคยได้รับค าแนะน า หรือการรักษาโรคมะเร็งเนื้องอกตุ่มเนื้อ หรืออวัยวะใด ๆ ที่งอก หรือโตขึ้น
ผิดปกติ ไม่เคยมีอาการผิดปกติที่เต้านมมาก่อน แต่ปรากฏว่า โจทก์เคยเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการปวดบริเวณเต้านม 
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เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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ก่อนหรือขณะท าสัญญา กรณียังไม่ทราบมูลที่จะบอกล้าง ก าหนดระยะเวลาบอกล้างหนึ่งเดือนตามมาตรา  865 วรรค
สอง จึงยังไม่เร่ิมนับ ต่อมาจ าเลยได้รับรายงานในวันที่ 3 ธันวาคม 2528 ว่าผู้ตายน่าจะเป็นมะเร็งมาก่อนท าสัญญาแต่
ปกปิดไว้จึงเป็นการทราบมูลอันจะบอกล้างได้แล้ว เม่ือจ าเลยมีหนังสือบอกล้างโมฆียะกรรมไปยังโจทก์ในวันที่ 23 และ 
24 ธันวาคม 2528 จึงเป็นการใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดหนึ่งเดือนตามมาตรา 865 วรรคสองแล้ว 
 โดยสรุป ผู้รับประกันภัยต้องใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอันเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง ภายในก าหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ มิใช่นับ
แต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบความจริง 
 อย่างไรก็ตามระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง
นี้ ระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมมิใช่อายุความ ดังนั้นคู่กรณีจะตกลงย่นระยะเวลาดังกล่าวได้ เมื่อตกลงกันอย่างไร
แล้ว ก็ต้องถือตามนั้น ซึ่งปัจจุบันผู้รับประกันภัยได้มีการย่นระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมจากที่กฎหมายก าหนดไว้   
5 ปี เป็น 2 ปี ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต มีผลให้ผู้รับประกันภัยต้องผูกพันตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ ตามตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5852/2537 ระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 865 วรรคสอง ไม่ใช่อายุความ จึงไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 191 (เดิม) ที่
จะย่นเข้าไม่ได้ เมื่อจ าเลยผู้รับประกันชีวิตยอมลดระยะเวลาในการบอกล้างโมฆียะกรรมจากก าหนด 5 ปี นับแต่วันท า
สัญญาประกันชีวิตลงมาเป็นก าหนด 2 ปีนับแต่วันที่จ าเลยอนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต จ าเลยจึงต้องผูกพัน
ตามนั้น  
  3.3 ผู้รับการบอกล้างโมฆยีะกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 มิได้บัญญัติว่าจะต้อง
บอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะนี้ไปยังผู้ใด แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
178 ในหมวดว่าด้วยโมฆียะและโมฆียะกรรมซึ่งบัญญัติว่า “การบอกล้างหรือให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรม ย่อมกระท า
ได้โดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวก าหนดได้แน่นอน” 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องบอกล้างต่อใคร แต่เมื่อพิเคราะห์จากเนื้อความ ซึ่งได้
บัญญัติให้แสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวก าหนดไว้แน่นอนนั้น ย่อมต้องบอกล้างโดยการแสดง
เจตนาต่อบุคคลผู้นั้น จึงถือเป็นหลักได้ว่า การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอันเป็นโมฆียะ ผู้รับประกันภัยจะต้องบอก
ล้างต่อผู้เอาประกันภัยโดยตรง แต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ถึงแก่ความตายแล้วก็ย่อมจะต้องบอกล้างแก่ผู้ซึ่งจะ
ได้รับประโยชน์ในการประกันชีวิตจากผู้รับประกันภัย แต่ถ้าเป็นสัญญาประกันชีวิตที่ไม่มีผู้รับประโยชน์ก็สามารถบอก
ล้างโมฆียะไปยังทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัยได้ ทั้งนี้ ดังแนวค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1675/2500 การบอกล้างโมฆียะกรรมตามสัญญาประกันภัย กฎหมายไม่ได้บังคับว่าให้
บอกล้างกับผู้เอาประกันภัยโดยตรง เมื่อบริษัทผู้รับประกันภัยทราบถึงมูลอันจะบอกล้างได้ ก็ย่อมบอกล้างแก่ผู้ซึ่งจะ
ได้รับประโยชน์ในการประกันชีวิตจากบริษัทผู้รับประกันภัยได้  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3682/2545  โจทก์กรอกค าตอบในใบค าขอเอาประกันชีวิตโจทก์ว่า ไม่เคยเป็น หรือ
ทราบว่าเป็น หรือเคยได้รับค าแนะน า หรือการรักษาโรคมะเร็งเนื้องอกตุ่มเนื้อ หรืออวัยวะใด ๆ ที่งอก หรือโตขึ้น
ผิดปกติ ไม่เคยมีอาการผิดปกติที่เต้านมมาก่อน แต่ปรากฏว่า โจทก์เคยเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการปวดบริเวณเต้านม 
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ซึ่งแพทย์ตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อที่เต้านมด้านซ้าย เมื่อโจทก์ทราบแล้ว แต่โจทก์มิได้แจ้งให้จ าเลยทราบ ซึ่งหากจ าเลย
ทราบอาจเรียกเบี้ยประกันให้สูงขึ้น หรือไม่รับประกันชีวิต การกระท าของโจทก์มีผลให้สัญญาประกันชีวิตและสัญญา
พิเศษเพิ่มเติมตกเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง จ าเลยได้ทราบถึง
ข้อเท็จจริงที่โจทก์ปกปิดไว้อันเป็นมูลที่จ าเลยจะบอกล้างโมฆียะกรรมได้อย่างเร็วที่สุดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2538 เม่ือ
โจทก์เรียกค่ารักษาพยาบาลจากจ าเลย จ าเลยปฏิเสธไม่จ่ายเงินให้ เพราะโจทก์ปิดบังการป่วยเป็นโรคของโจทก์ก่อนที่
จะท าสัญญาประกันภัย ต่อมาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2538 โจทก์ท าบันทึกต่อนายทะเบียนกรมการประกันภัยระบุว่า 
โจทก์ไปยื่นเร่ืองเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นค่ารักษาการผ่าตัด แต่จ าเลยปฏิเสธการจ่าย ต่อจากนั้นจ าเลยมีหนังสือบอก
ล้างโมฆียะกรรมลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2538 ไปยังโจทก์ จึงเป็นการใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดหนึ่งเดือนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง สัญญาประกันชีวิตในส่วนสัญญาเพิ่มเติมพิเศษซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญาประกันชีวิต ในส่วนการรักษาก้อนเนื้อที่เต้านมข้างซ้ายระหว่างโจทก์กับจ าเลยย่อมเป็นโมฆะ 
 3.4 ผลของการบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอันเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
176 โมฆียะกรรมเมื่อบอกล้างแล้วให้ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่เร่ิมแรก และให้ผู้เป็นคู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม ถ้าเป็นการ
พ้นวิสัยจะให้กลับคืนเช่นนั้นได้ ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้ให้แทน 
 ถ้าบุคคลใดรู้ หรือควรจะได้รู้ว่าการใดเป็นโมฆียะ เมื่อบอกล้างให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รู้ว่าการนั้นเป็นโมฆียะนับ
แต่วันที่ได้รู้ หรือควรจะได้รู้ว่าเป็นโมฆียะ  
 ห้ามมิให้ใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดแต่การกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามวรรคหนึ่งเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันบอกล้าง  
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 892 ในกรณีบอกล้างสัญญาตามความในมาตรา 865 ผู้รับ
ประกันภัยต้องคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น 
 สัญญาเป็นโมฆะ หมายความว่า สัญญาเสียเปล่ามาแต่แรกที่ท าสัญญา หรือต่ออายุสัญญาเสมือนหนึ่งไม่เคย
ท าสัญญา หรือต่ออายุสัญญากัน คู่กรณีไม่ผูกพันตามสัญญา ไม่อาจบังคับตามสัญญาได้ อะไรที่ให้แก่กันไว้ถือว่าเป็น
ลาภมิควรได้ ไม่มีสิทธิรับไว้ต้องคืนให้แก่กัน ซึ่งมีผลให้คู่กรณีต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมนั้นเอง 
 ในการกลับคืนสู่ฐานะเดิมนั้น ตามหลักทั่วไปแล้ว ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยที่รับไว้แก่ผู้เอา
ประกันภัยและหากผู้รับประกันภัยใช้เงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับประโยชน์ก็ต้องคืน
ให้แก่ผู้รับประกันภัย 
 แต่ในสัญญาประกันชีวิต ในเรื่องการคืนเบี้ ยประกันภัยนั้น มาตรา 892 ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้ผู้รับ
ประกันภัยคืน “ค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัย” ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทของผู้นั้นโดยปกติ เงินค่าไถ่ถอน
กรมธรรม์ประกันภัยไม่ใช่เบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ส่งไปแล้ว แต่เป็นจ านวนเงินที่คิดจากเบี้ยประกันภัยและจ านวน
ระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้ว 
 การคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยนั้น กฎหมายให้คืนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ส่งเบี้ยประกันภัย หรือ
ทายาทของผู้เอาประกันภัย ไม่ได้ให้คืนแก่ผู้รับประโยชน์ ซึ่งมิใช่เป็นผู้ส่งเงินตามสัญญาประกันชีวิต แต่เป็นเพียงผู้รับ
ประโยชน์จากความมรณะของผู้ถูกประกันชีวิตตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเท่านั้น 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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4. กรณสัีญญาประกนัชีวติไม่ตกเป็นโมฆยีะ  
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 866 ก าหนดว่า ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความดังกล่าวใน
มาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็นความเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากใช้ความระมัดระวังดังจะพึง
คาดหมายได้แต่วิญญูชนก็ดี ท่านให้ฟังว่าสัญญานั้นเป็นอันสมบูรณ์ในขณะท าสัญญา 
 
 การปกปิดข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผยตามมาตรา 865 จะมีผลให้สัญญาเป็นโมฆียะ ก็ต่อเมื่อผู้รับประกันภัย
ไม่ทราบข้อความจริงนั้น และยอมรับประกันภัยหรือรับประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าที่ควรเพราะเชื่อตามที่     
ผู้เอาประกันภัยบอก จึงจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ หากผู้รับประกันภัยยอมรับประกันภัยโดยรู้ข้อความจริง 
หรือรู้ว่าผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเป็นเท็จ หรือควรจะรู้เช่นนั้นได้หากใช้ความระมัดระวังอย่างวิญญูชนทั่วไป 
สัญญาประกันชีวิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโมฆียะ 
 ความรู้ของผู้รับประกันภัยที่จะเป็นข้อยกเว้นท าให้สัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะเพราะผู้เอาประกันภัย
ปกปิดข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผยกลายเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ ไม่เป็นโมฆียะตามมาตรา 866 ขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้รับ
ประกันภัย 3 กรณี คือ 

1. ผู้รับประกันภัยรู้ข้อความจริงที่ไม่เปิดเผยตามมาตรา 865 
2. ผู้รับประกันภัยรู้ว่าข้อแถลงความเป็นเท็จ 
3. ผู้รับประกันควรจะได้รู้เช่นนัน้หากใช้ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน 

 กรณีสัญญาประกันชีวิตไม่ตกเป็นโมฆียะ หรือบทยกเว้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 866 บัญญัติว่า “ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงดังกล่าวในมาตรา 
865 นั้นก็ดี หรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็นความเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากใช้ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมาย
ได้แต่วิญญูชนก็ดี ท่านให้ฟังว่าสัญญานั้นเป็นอันสมบูรณ์” 
 กรณีนี้แม้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันชีวิตจะได้ละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงเท็จกับผู้รับ
ประกันภัย แต่ถ้าปรากฏว่าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อเท็จจริงที่ผู้เอาประกันละเว้นไม่แจ้งหรือได้แถลงให้ทราบเป็นเท็จหรือ
ควรจะได้รู้หากใช้ความระมัดระวังดังเช่นวิญญูชน  สัญญาเป็นอันสมบูรณ์ การได้รู้ของผู้รับประกันภัยแสดงว่าผู้รับ
ประกันภัยสมัครใจเข้าท าสัญญากับผู้เอาประกันภัย ดังนั้นจะยกเรื่องการไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงเท็จของอีก
ฝ่ายมาอ้างให้เกิดประโยชน์แก่ตนภายหลังไม่ได้ กฎหมายไม่ยอมให้ยกความไม่รู้เป็นข้อแก้ตัวเพื่ออ้างสัญญาเป็นโมฆียะ 
ดังนั้นแค่ควรรู้ได้ก็ต้องถือว่าผู้รับประกันภัยได้รู้ด้วย ตัวอย่างเช่น ก. เป็นชาวนาท าสัญญาประกันชีวิตโดยแจ้งรายได้สูง
กว่าปกติความจริง เป็นการปกปิดความจริงหรือแถลงเท็จเกี่ยวกับรายได้จากการท านา  แต่กรณีนี้บริษัทประกันชีวิต
อาจเปรียบเทียบฐานะของ ก. กับชาวนาคนอ่ืน ๆ ได้ แต่ไม่ท าและได้สนับสนุนตามนายหน้าประกันชีวิตแจ้งมา ดังนั้น
บริษัทประกันชีวิตจะมาอ้างภายหลังไม่ได้ว่าสัญญาประกันชีวิตไม่สมบูรณ์ (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2447/2516)  
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เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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1-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

4. กรณสัีญญาประกนัชีวติไม่ตกเป็นโมฆยีะ  
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 866 ก าหนดว่า ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความดังกล่าวใน
มาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็นความเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากใช้ความระมัดระวังดังจะพึง
คาดหมายได้แต่วิญญูชนก็ดี ท่านให้ฟังว่าสัญญานั้นเป็นอันสมบูรณ์ในขณะท าสัญญา 
 
 การปกปิดข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผยตามมาตรา 865 จะมีผลให้สัญญาเป็นโมฆียะ ก็ต่อเมื่อผู้รับประกันภัย
ไม่ทราบข้อความจริงนั้น และยอมรับประกันภัยหรือรับประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าที่ควรเพราะเชื่อตามที่     
ผู้เอาประกันภัยบอก จึงจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ หากผู้รับประกันภัยยอมรับประกันภัยโดยรู้ข้อความจริง 
หรือรู้ว่าผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเป็นเท็จ หรือควรจะรู้เช่นนั้นได้หากใช้ความระมัดระวังอย่างวิญญูชนทั่วไป 
สัญญาประกันชีวิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโมฆียะ 
 ความรู้ของผู้รับประกันภัยที่จะเป็นข้อยกเว้นท าให้สัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะเพราะผู้เอาประกันภัย
ปกปิดข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผยกลายเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ ไม่เป็นโมฆียะตามมาตรา 866 ขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้รับ
ประกันภัย 3 กรณี คือ 

1. ผู้รับประกันภัยรู้ข้อความจริงที่ไม่เปิดเผยตามมาตรา 865 
2. ผู้รับประกันภัยรู้ว่าข้อแถลงความเป็นเท็จ 
3. ผู้รับประกันควรจะได้รู้เช่นนัน้หากใช้ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน 

 กรณีสัญญาประกันชีวิตไม่ตกเป็นโมฆียะ หรือบทยกเว้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 866 บัญญัติว่า “ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงดังกล่าวในมาตรา 
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 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ที่ได้ก าหนดเป็นหน้าที่ให้จ าต้อง
เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญในการเข้าท าสัญญาประกันชีวิต และให้เป็นหน้าที่ของฝ่าย ผู้เอาประกันภัยที่
จะต้องเปิดเผยข้อความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบ แม้ว่าผู้รับประกันภัยจะไม่ได้สอบถามก็ต้องแถลงข้อความจริง
ตามที่สอบถาม เพื่อให้ผู้รับประกันภัยน ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะรับประกันภั ยตามที่ขอเอา
ประกันภัยได้หรือไม่ ถ้าได้จะก าหนดเบี้ยประกันภัยในอัตราเท่าใด  
 จากหลักกฎหมายดังกล่าวหากผู้เอาประกันภัยละเว้นไม่เปิดเผยความจริงแก่ผู้รับประกันภัย หรือรู้ความจริง
นั้นอยู่แล้วแต่ไม่ได้แถลงข้อความดังกล่าวให้แก่ผู้รับประกันภัย ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่มีความสุจริตในการแจ้งข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงอันจะมีผลต่อสัญญา การท าประกันชีวิตของทั้งสองฝ่าย คืออาจจะท าให้สัญญานั้นไม่ผูกพันหรือสัญญา
เป็นโมฆียะ โดยมีกรณีศึกษาจากค าพิพากษาต่างๆ เช่น 1) กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือแถลงข้อความอันเป็น
เท็จในสัญญาประกันชีวิต ที่ถือว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ และ 2) กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือแถลง
ข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต ที่ถือว่าสัญญาประกันชีวิตไม่เป็นโมฆียะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. กรณศึีกษาการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือแถลงข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติทีถ่ือว่าสัญญา 

ประกนัชีวติเป็นโมฆยีะ  
 การปกปิดข้อเท็จหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต เพื่อซ่อนเร้นหรือปิดบังบางสิ่ง
บางอย่างไว้ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการไม่เปิดเผยข้อความจริงโดยเจตนาหรือจงใจนั่นเอง ซึ่งในที่นี้จะศึกษาจากแนวค า
พิพากษาของศาลฎีกาที่ได้มีการวางแนวไว้ดังต่อไปนี้ 
 เกี่ยวกับอาชีพ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1675/2500 ผู้เอาประกันชีวิตตนเองแถลงข้อความเท็จในเรื่อง
อาชีพและว่าเสียเบี้ยประกันภัยเอง ความจริงผู้เอาประกันภัยไม่มีอาชีพและผู้รับประโยชน์เสียเบี้ยประกันภัยให้ ถือว่า
เป็นข้อความจริงที่ผู้รับประกันภัยจะไม่ท าสัญญาด้วย สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ถือว่า
การปกปิดเรื่องไม่มีอาชีพและผู้ส่งเบี้ยประกันภัยให้ถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 เกีย่วกับสุขภาพ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 49/2501 ผู้เอาประกันภัยขาดส่งเบี้ยประกันภัยท าให้กรมธรรม์
ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ โดยรับรองว่าตนเองมีสุขภาพดี ความจริง ป่วยเกี่ยวกับ
ท้องและสุขภาพไม่สมบูรณ์ บริษัทผู้รับประกันภัยจึงต่ออายุสัญญาประกันให้ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้การที่ผู้เอาประกันภัยสุขภาพไม่สมบูรณ์ ถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
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นั้นอยู่แล้วแต่ไม่ได้แถลงข้อความดังกล่าวให้แก่ผู้รับประกันภัย ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่มีความสุจริตในการแจ้งข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงอันจะมีผลต่อสัญญา การท าประกันชีวิตของทั้งสองฝ่าย คืออาจจะท าให้สัญญานั้นไม่ผูกพันหรือสัญญา
เป็นโมฆียะ โดยมีกรณีศึกษาจากค าพิพากษาต่างๆ เช่น 1) กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือแถลงข้อความอันเป็น
เท็จในสัญญาประกันชีวิต ที่ถือว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ และ 2) กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือแถลง
ข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต ที่ถือว่าสัญญาประกันชีวิตไม่เป็นโมฆียะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. กรณศึีกษาการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือแถลงข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติทีถ่ือว่าสัญญา 

ประกนัชีวติเป็นโมฆยีะ  
 การปกปิดข้อเท็จหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต เพื่อซ่อนเร้นหรือปิดบังบางสิ่ง
บางอย่างไว้ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการไม่เปิดเผยข้อความจริงโดยเจตนาหรือจงใจนั่นเอง ซึ่งในที่นี้จะศึกษาจากแนวค า
พิพากษาของศาลฎีกาที่ได้มีการวางแนวไว้ดังต่อไปนี้ 
 เกี่ยวกับอาชีพ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1675/2500 ผู้เอาประกันชีวิตตนเองแถลงข้อความเท็จในเรื่อง
อาชีพและว่าเสียเบี้ยประกันภัยเอง ความจริงผู้เอาประกันภัยไม่มีอาชีพและผู้รับประโยชน์เสียเบี้ยประกันภัยให้ ถือว่า
เป็นข้อความจริงที่ผู้รับประกันภัยจะไม่ท าสัญญาด้วย สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ถือว่า
การปกปิดเรื่องไม่มีอาชีพและผู้ส่งเบี้ยประกันภัยให้ถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 เกีย่วกับสุขภาพ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 49/2501 ผู้เอาประกันภัยขาดส่งเบี้ยประกันภัยท าให้กรมธรรม์
ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ โดยรับรองว่าตนเองมีสุขภาพดี ความจริง ป่วยเกี่ยวกับ
ท้องและสุขภาพไม่สมบูรณ์ บริษัทผู้รับประกันภัยจึงต่ออายุสัญญาประกันให้ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้การที่ผู้เอาประกันภัยสุขภาพไม่สมบูรณ์ ถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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 เกี่ยวกับโรคมะเร็งโลหิตขาว เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 355/2505 และค าพิพากษาฎีกาที่ 1247/2515 
ข้อถามของบริษัทผู้รับประกันภัยว่า เคยรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม่ด้วยโรคอะไร เคยหยุดงานเกิน 1 เดือน หรือไม่ 
ผู้เอาประกันชีวิตตอบข้อซักถามว่า ไม่เคย ความจริงผู้เอาประกันชีวิตเคยเข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง
ในเม็ดโลหิตขาว 2 เดือนเป็นการปกปิดข้อความจริง สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้
โรคมะเร็งในเม็ดโลหิตขาวถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 เกีย่วกบัโรคมะเร็งปากมดลูก เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 505/2508 ผู้เอาประกันภัยปกปิดความจริงที่ว่าตน
เคยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและถูกผ่าตัดมดลูกออก สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นสาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  858/2515 ผู้เอาประกันภัยปกปิดไม่เปิดเผยให้ผู้รับ
ประกันภัยทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคส าคัญที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ แม้ต่อมาผู้เอาประกันภัยจะ
ตายด้วยโรคอ่ืนมิใช่โรคเบาหวาน สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคเบาหวานถือว่าเป็น
สาระส าคัญ 
 เกีย่วกบัโรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือด เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 16/2517 ผู้เอาประกันภัย
ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือด มีค าถามในใบสมัครเอาประกันชีวิตอยู่แล้วแต่ไม่เปิดเผย สัญญา
ประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือดถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงแต่ตายด้วยโรคอื่น เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1215/2519 การปกปิดโรค
ความดันโลหิตสูง แม้จะตายด้วยโรคอ่ืนซึ่งมิใช่ความดันโลหิตสูงก็เป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า 
โรคความดันโลหิตสูง แม้จะตายด้วยโรคอ่ืน ก็เป็นการปกปิดข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญแล้ว ไม่จ าเป็นต้องตายด้วย
โรคที่ปกปิด 
 เกี่ยวกับโรคถุงลมโป่งพอง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1076/2520 โรคถุงลมพองเป็นโรคเรื้อรังรักษา      
ไม่หายขาดและอาจท าให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตายได้ โรคถุงลมโป่งพองจึงเป็นโรคที่มีความส าคัญอันอาจถือเป็นเหตุให้
บอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยตอบค าถามของนายแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพว่า ไม่เคยเจ็บป่วยเป็น
โรคใดๆ ไม่เคยรับการรักษาโรงพยาบาล และไม่เคยเข้ารับการฉายเอ็กซเรย์ทั้ง ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยรู้ว่าตนป่วยเป็นโรค
ถุงลมโป่งพองเรื้อรังมานานปี เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายแห่ง และเคยรับการฉายเอ็กซเรย์มาแล้ว เป็น
การละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาล
ฎีกานี้จะเห็นได้ว่า การปกปิดโรคถุงลมโป่งพอง เคยรักษาในโรงพยาบาล และเคยได้รับการฉายเอ็กซเรย์มาแล้ว ถือว่า
เป็นสาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคตับโต โรคดีซ่าน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3820/2530 ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วว่าตนป่วย
เป็นโรคตับโต และดีซ่าน เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่แถลงในค าขอเอาประกันภัยและตอบนายแพทย์
ผู้ตรวจสุขภาพก่อนท าสัญญาว่า ไม่เคยเป็นหรือเคยรักษาโรคตับ ล าไส้ ไต หรือกระเพาะปัสสาวะ และไม่เคยเจ็บ ไข้
และบาดเจ็บนอกเหนือจากข้อซักถามเก่ียวกับโรคในข้ออ่ืนๆ เป็นการละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ในการรับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่าการปกปิด โรคตับโต     
โรคดีซ่าน และเคยเข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นสาระส าคัญทั้งหมด 
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 เกี่ยวกับโรคมะเร็งโลหิตขาว เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 355/2505 และค าพิพากษาฎีกาที่ 1247/2515 
ข้อถามของบริษัทผู้รับประกันภัยว่า เคยรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม่ด้วยโรคอะไร เคยหยุดงานเกิน 1 เดือน หรือไม่ 
ผู้เอาประกันชีวิตตอบข้อซักถามว่า ไม่เคย ความจริงผู้เอาประกันชีวิตเคยเข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง
ในเม็ดโลหิตขาว 2 เดือนเป็นการปกปิดข้อความจริง สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้
โรคมะเร็งในเม็ดโลหิตขาวถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 เกีย่วกบัโรคมะเร็งปากมดลูก เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 505/2508 ผู้เอาประกันภัยปกปิดความจริงที่ว่าตน
เคยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและถูกผ่าตัดมดลูกออก สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นสาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  858/2515 ผู้เอาประกันภัยปกปิดไม่เปิดเผยให้ผู้รับ
ประกันภัยทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคส าคัญที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ แม้ต่อมาผู้เอาประกันภัยจะ
ตายด้วยโรคอ่ืนมิใช่โรคเบาหวาน สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคเบาหวานถือว่าเป็น
สาระส าคัญ 
 เกีย่วกบัโรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือด เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 16/2517 ผู้เอาประกันภัย
ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือด มีค าถามในใบสมัครเอาประกันชีวิตอยู่แล้วแต่ไม่เปิดเผย สัญญา
ประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือดถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงแต่ตายด้วยโรคอื่น เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1215/2519 การปกปิดโรค
ความดันโลหิตสูง แม้จะตายด้วยโรคอ่ืนซึ่งมิใช่ความดันโลหิตสูงก็เป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า 
โรคความดันโลหิตสูง แม้จะตายด้วยโรคอ่ืน ก็เป็นการปกปิดข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญแล้ว ไม่จ าเป็นต้องตายด้วย
โรคที่ปกปิด 
 เกี่ยวกับโรคถุงลมโป่งพอง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1076/2520 โรคถุงลมพองเป็นโรคเรื้อรังรักษา      
ไม่หายขาดและอาจท าให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตายได้ โรคถุงลมโป่งพองจึงเป็นโรคที่มีความส าคัญอันอาจถือเป็นเหตุให้
บอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยตอบค าถามของนายแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพว่า ไม่เคยเจ็บป่วยเป็น
โรคใดๆ ไม่เคยรับการรักษาโรงพยาบาล และไม่เคยเข้ารับการฉายเอ็กซเรย์ทั้ง ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยรู้ว่าตนป่วยเป็นโรค
ถุงลมโป่งพองเรื้อรังมานานปี เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายแห่ง และเคยรับการฉายเอ็กซเรย์มาแล้ว เป็น
การละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาล
ฎีกานี้จะเห็นได้ว่า การปกปิดโรคถุงลมโป่งพอง เคยรักษาในโรงพยาบาล และเคยได้รับการฉายเอ็กซเรย์มาแล้ว ถือว่า
เป็นสาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคตับโต โรคดีซ่าน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3820/2530 ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วว่าตนป่วย
เป็นโรคตับโต และดีซ่าน เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่แถลงในค าขอเอาประกันภัยและตอบนายแพทย์
ผู้ตรวจสุขภาพก่อนท าสัญญาว่า ไม่เคยเป็นหรือเคยรักษาโรคตับ ล าไส้ ไต หรือกระเพาะปัสสาวะ และไม่เคยเจ็บ ไข้
และบาดเจ็บนอกเหนือจากข้อซักถามเก่ียวกับโรคในข้ออ่ืนๆ เป็นการละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ในการรับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่าการปกปิด โรคตับโต     
โรคดีซ่าน และเคยเข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นสาระส าคัญทั้งหมด 
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เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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 เกี่ยวกับโรคมะเร็งโลหิตขาว เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 355/2505 และค าพิพากษาฎีกาที่ 1247/2515 
ข้อถามของบริษัทผู้รับประกันภัยว่า เคยรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม่ด้วยโรคอะไร เคยหยุดงานเกิน 1 เดือน หรือไม่ 
ผู้เอาประกันชีวิตตอบข้อซักถามว่า ไม่เคย ความจริงผู้เอาประกันชีวิตเคยเข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง
ในเม็ดโลหิตขาว 2 เดือนเป็นการปกปิดข้อความจริง สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้
โรคมะเร็งในเม็ดโลหิตขาวถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 เกีย่วกบัโรคมะเร็งปากมดลูก เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 505/2508 ผู้เอาประกันภัยปกปิดความจริงที่ว่าตน
เคยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและถูกผ่าตัดมดลูกออก สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นสาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  858/2515 ผู้เอาประกันภัยปกปิดไม่เปิดเผยให้ผู้รับ
ประกันภัยทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคส าคัญที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ แม้ต่อมาผู้เอาประกันภัยจะ
ตายด้วยโรคอ่ืนมิใช่โรคเบาหวาน สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคเบาหวานถือว่าเป็น
สาระส าคัญ 
 เกีย่วกบัโรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือด เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 16/2517 ผู้เอาประกันภัย
ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือด มีค าถามในใบสมัครเอาประกันชีวิตอยู่แล้วแต่ไม่เปิดเผย สัญญา
ประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือดถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงแต่ตายด้วยโรคอื่น เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1215/2519 การปกปิดโรค
ความดันโลหิตสูง แม้จะตายด้วยโรคอ่ืนซึ่งมิใช่ความดันโลหิตสูงก็เป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า 
โรคความดันโลหิตสูง แม้จะตายด้วยโรคอ่ืน ก็เป็นการปกปิดข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญแล้ว ไม่จ าเป็นต้องตายด้วย
โรคที่ปกปิด 
 เกี่ยวกับโรคถุงลมโป่งพอง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1076/2520 โรคถุงลมพองเป็นโรคเร้ือรังรักษา      
ไม่หายขาดและอาจท าให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตายได้ โรคถุงลมโป่งพองจึงเป็นโรคที่มีความส าคัญอันอาจถือเป็นเหตุให้
บอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยตอบค าถามของนายแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพว่า ไม่เคยเจ็บป่วยเป็น
โรคใดๆ ไม่เคยรับการรักษาโรงพยาบาล และไม่เคยเข้ารับการฉายเอ็กซเรย์ทั้ง ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยรู้ว่าตนป่วยเป็นโรค
ถุงลมโป่งพองเรื้อรังมานานปี เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายแห่ง และเคยรับการฉายเอ็กซเรย์มาแล้ว เป็น
การละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาล
ฎีกานี้จะเห็นได้ว่า การปกปิดโรคถุงลมโป่งพอง เคยรักษาในโรงพยาบาล และเคยได้รับการฉายเอ็กซเรย์มาแล้ว ถือว่า
เป็นสาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคตับโต โรคดีซ่าน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3820/2530 ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วว่าตนป่วย
เป็นโรคตับโต และดีซ่าน เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่แถลงในค าขอเอาประกันภัยและตอบนายแพทย์
ผู้ตรวจสุขภาพก่อนท าสัญญาว่า ไม่เคยเป็นหรือเคยรักษาโรคตับ ล าไส้ ไต หรือกระเพาะปัสสาวะ และไม่เคยเจ็บ ไข้
และบาดเจ็บนอกเหนือจากข้อซักถามเก่ียวกับโรคในข้ออ่ืนๆ เป็นการละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ในการรับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่าการปกปิด โรคตับโต     
โรคดีซ่าน และเคยเข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นสาระส าคัญทั้งหมด 
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 เกีย่วกบัโรคลมชัก เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4379/2530 ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นโรคลมชัก แต่
แถลงว่ามีสุขภาพดี หากผู้รับประกันภัยทราบความจริงจะไม่รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า การปกปิดโรคลมชัก ซึ่งจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ แต่ผู้รับประกันภัย     
ไม่น าสืบให้เห็นว่าได้บอกล้างภายในก าหนด 1 เดือน จึงต้องรับผิดใช้เงินตามกรมธรรม์ประกันภัย 
 เกี่ยวกับโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษเป็นโรคร้ายแรง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 771/2531 ผู้เอาประกันภัยรู้
ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ได้เคยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชมาก่อน และยังคงรักษาเร่ือยมา มีโรค
แทรกซ้อน มีอาการใจสั่นและเหนื่อยง่าย แต่ปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าว แม้ตัวแทนผู้หาประกันของผู้รับประกันภัยให้
แพทย์มาตรวจร่างกายเพื่อรายงานให้ผู้รับประกันภัยทราบ และแพทย์จะเคยรักษามาก่อน แต่แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
ไม่ใช่ตัวแทนของผู้รับประกันภัย จะถือว่าผู้รับประกันภัยทราบว่าผู้เอาประกันภัยเคยตรวจและ รักษาโรคต่าง ๆ 
เช่นเดียวกับแพทย์ผู้ตรวจร่างกายไม่ได้ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ถือว่าโรค           
ต่อมไทรอยด์เป็นพิษเป็นโรคร้ายแรง และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายไม่ใช่ตัวแทนของผู้รับประกันภัย การที่แพทย์เคยรู้ความ
จริงมาก่อนจึงไม่ถือว่าผู้รับประกันภัยรู้ความจริงนั้นด้วย  
 เกี่ยวกับโรคพิษสุราเร้ือรัง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5768/2531 ผู้เอาประกันภัยทราบก่อนท าสัญญา
ประกันชีวิตว่า ตนเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังจนตับอักเสบ แต่ไม่แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ หากผู้รับประกันภัยทราบอาจ
เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือไม่รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคพิษสุรา
เร้ือรังจนตับอักเสบถือว่ามีอาการรุนแรงแล้ว จึงเป็นสาระส าคัญ 
 และค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5268/2533 ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง แต่กลับแถลงในค าขอเอา
ประกันชีวิตว่า มีสุขภาพสมบูรณ์ดี ในระหว่าง 2 ปีที่แล้วมา ไม่เคยเข้าสถานพยาบาลเพื่อรักษาตัวข้อความจริงดังกล่าว
เป็นสาระส าคัญในการประกอบการวินิจฉัยว่าจะรับประกันชีวิตได้หรือไม่ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้ปกปิดโรคพิษสุราเร้ือรังเช่นเดียวกับฎีกาข้างบน 
 เกีย่วกับโรคไตวายร้ายแรง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1543/2534 รู้ว่าเป็นโรคไตวายร้ายแรง แต่ละเว้นไม่
เปิดเผยความจริง สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ โรคไตวายร้ายแรงถือว่าร้ายแรง จึงเป็น
สาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคตับ เช่น ค าพิพาษาศาลฎีกาที่ 3285/2536 ผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริงเก่ียวกับการเป็น
โรคตับ ซึ่งหากผู้รับประกันภัยรู้ว่าเป็นโรคตับอันเป็นโรคร้ายแรง ก็จะบอกปัดไม่ยอมรับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิต
เป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคตับถือว่าเป็นโรคร้ายแรง 
 เกี่ยวกับโรคหอบหืด เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3155/2539 ผู้เอาประกันภัยรู้ว่าตนเป็นโรคหอบหืด
ประจ าตัว แต่ไม่เปิดเผยให้ทราบ แม้ผู้เอาประกันภัยจะถึงแก่ความตายเพราะหกล้มศีรษะฟาดพื้นเลือดออกในสมอง   
ก็ตาม สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคหอบหืดถือว่าเป็นโรคร้ายแรง 
 เกี่ยวกบัป่วยวัณโรคปอด เช่นค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 922/2542 ในสัญญาประกันชีวิตเป็นหน้าที่ของบุคคล  
ผู้ซึ่งการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของตนต้องเปิดเผยข้อความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบ ผู้เอา
ประกันภัยป่วยเป็นโรควัณโรคปอดเป็นโรคร้ายแรงและได้รับการรักษาเป็นเวลานาน แต่มิได้แจ้งความจริงให้ผู้รับ
ประกันภัยทราบ หากผู้รับประกันภัยทราบก็อาจเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมรับประกันชีวิต สัญญา

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 ข้อความจรงิดงักล่าว

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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ประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้การที่ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นวัณโรคปอดถือว่าเป็นโรคร้ายแรง ทั้ง
ยังรักษาเป็นเวลานานแสดงว่ามีอาการหนัก  
 เกีย่วกบัโรคหัวใจและโรคความดนัโลหิตสูง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1976/2545 ผู้เอาประกันชีวิตทราบ
อยู่แล้วว่าตนเป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้ผู้รับ
ประกันภัยบอกปัดไม่ยอมรับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ การที่ผู้เอา
ประกันภัยเป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงถือว่าเป็นโรคร้ายแรง 
 เกี่ยวกบัก้อนเนือ้ที่เต้านม เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3682/2545 ผู้เอาประกันภัยเคยเข้าโรงพยาบาลด้วย
อาการปวดบริเวณเต้านมแพทย์ตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อที่เต้านมด้านซ้าย ผู้เอาประกันภัยทราบแล้ว กลับกรอกค าตอบ
ในค าขอเอาประกันชีวิตว่า ไม่เคยเป็นหรือทราบว่าเป็นหรือเคยได้รับค าแนะน าหรือการรักษาโรคมะเร็งเนื้องอกตุ่มเนื้อ
หรืออวัยวะใด ๆ ที่งอกหรือโตผิดปกติ ไม่เคยมีอาการผิดปกติที่เต้านมมาก่อน หากผู้รับประกันภัยทราบความจริงอาจ
เรียกเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้นหรือไม่รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตและสัญญาพิเศษเพิ่มเติมตกเป็นโมฆียะ ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า การที่ผู้เอาประกันภัยปวดที่เต้านมถือว่ามีอาการผิดปกติที่เต้านมมาก่อน และมีก้อน
เนื้อที่เต้านมด้วย ตรงตามแบบสอบถามแล้ว  
 เกี่ยวกับโรคเอดส์ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2792/2547 ผู้เอาประกันภัยเคยเข้ารับการรักษาโรงพยาบาล
เพราะพยายามฆ่าตัวตาย เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยโรคไซนัสอักเสบติดเชื้อ เคยตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
หลายครั้งด้วยโรคหลอดลมอักเสบ กระดูกอ่อนซ่ีโครงอักเสบ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย กินอาหารไม่ได้ และ
พบว่าเป็นโรคเอดส์ แจ้งในค าขอเอาประกันชีวิตว่า ไม่เคยรับการตรวจสุขภาพหรือตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค ไม่เคยเจ็บป่วย 
ไม่เคยรับการรักษาในสถานพยาบาล ไม่เคยเป็นหรือรับการรักษาโรคเก่ียวกับตาหูคอจมูก ไม่ เคยเป็นโรคหืดหอบหรือ
โรคเกี่ยวกับปอดหรือระบบหายใจ เป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง ซึ่งถือว่าเป็นข้อสาระส าคัญ 
สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่าการที่ผู้เอาประกันน่าจะรู้ดีว่าตัวเองเป็นโรคเอดส์
จึงพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน 
 
2. กรณศึีกษาการปกปิดข้อเทจ็จริงหรือแถลงข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ ทีถ่ือว่าสัญญา

ประกนัชีวติไม่เป็นโมฆยีะ 
 การปกปิดข้อเท็จหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่ร้ายแรงสัญญาไม่เป็นโมฆียะ 
จึงผูกพันคู่สัญญา ซึ่งในที่นี้จะศึกษาจากแนวค าพิพากษาของศาลฎีกาที่ได้มีการวางแนวไว้ดังต่อไปนี้ 
 เกี่ยวกับโรคไส้เลื่อน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 715/2513 โรคไส้เลื่อนมิใช่เป็นโรคอันตรายร้ายแรง เมื่อ
ผ่าตัดแล้วอาจหายได้ การที่ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งเรื่องเคยเป็นโรคนี้และได้รับการผ่าตัดมาก่อนยังไม่ถึงขนาดอนุมาน
ได้ว่า ถ้าได้แจ้งเช่นนั้นผู้รับประกันภัยจะบอกปัดไม่รับประกันหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น สัญญาไม่เป็นโมฆียะ    
ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ศาลเห็นว่า โรคไส้เลื่อนไม่ใช่โรคอันตรายร้ายแรง ไม่อาจอนุมานได้จากวิญญูชนทั่วไปว่าเป็น
ข้อสาระส าคัญ  
 เกี่ยวกับการถูกปฏิเสธไม่รับประกันชีวิตปกปิดสุขภาพ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1422/2515 ผู้เอา
ประกันภัยเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไตท างานไม่ปกติ บริษัทจ าเลยปฏิเสธไม่รับประกันชีวิตมาแล้ว ต่อมา 1 ปีเศษ 
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เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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ประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้การที่ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นวัณโรคปอดถือว่าเป็นโรคร้ายแรง ทั้ง
ยังรักษาเป็นเวลานานแสดงว่ามีอาการหนัก  
 เกีย่วกบัโรคหัวใจและโรคความดนัโลหิตสูง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1976/2545 ผู้เอาประกันชีวิตทราบ
อยู่แล้วว่าตนเป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้ผู้รับ
ประกันภัยบอกปัดไม่ยอมรับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ การที่ผู้เอา
ประกันภัยเป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงถือว่าเป็นโรคร้ายแรง 
 เกี่ยวกบัก้อนเนือ้ที่เต้านม เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3682/2545 ผู้เอาประกันภัยเคยเข้าโรงพยาบาลด้วย
อาการปวดบริเวณเต้านมแพทย์ตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อที่เต้านมด้านซ้าย ผู้เอาประกันภัยทราบแล้ว กลับกรอกค าตอบ
ในค าขอเอาประกันชีวิตว่า ไม่เคยเป็นหรือทราบว่าเป็นหรือเคยได้รับค าแนะน าหรือการรักษาโรคมะเร็งเนื้องอกตุ่มเนื้อ
หรืออวัยวะใด ๆ ที่งอกหรือโตผิดปกติ ไม่เคยมีอาการผิดปกติที่เต้านมมาก่อน หากผู้รับประกันภัยทราบความจริงอาจ
เรียกเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้นหรือไม่รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตและสัญญาพิเศษเพิ่มเติมตกเป็นโมฆียะ ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า การที่ผู้เอาประกันภัยปวดที่เต้านมถือว่ามีอาการผิดปกติที่เต้านมมาก่อน และมีก้อน
เนื้อที่เต้านมด้วย ตรงตามแบบสอบถามแล้ว  
 เกี่ยวกับโรคเอดส์ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2792/2547 ผู้เอาประกันภัยเคยเข้ารับการรักษาโรงพยาบาล
เพราะพยายามฆ่าตัวตาย เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยโรคไซนัสอักเสบติดเชื้อ เคยตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
หลายครั้งด้วยโรคหลอดลมอักเสบ กระดูกอ่อนซ่ีโครงอักเสบ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย กินอาหารไม่ได้ และ
พบว่าเป็นโรคเอดส์ แจ้งในค าขอเอาประกันชีวิตว่า ไม่เคยรับการตรวจสุขภาพหรือตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค ไม่เคยเจ็บป่วย 
ไม่เคยรับการรักษาในสถานพยาบาล ไม่เคยเป็นหรือรับการรักษาโรคเก่ียวกับตาหูคอจมูก ไม่ เคยเป็นโรคหืดหอบหรือ
โรคเกี่ยวกับปอดหรือระบบหายใจ เป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง ซึ่งถือว่าเป็นข้อสาระส าคัญ 
สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่าการที่ผู้เอาประกันน่าจะรู้ดีว่าตัวเองเป็นโรคเอดส์
จึงพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน 
 
2. กรณศึีกษาการปกปิดข้อเทจ็จริงหรือแถลงข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ ทีถ่ือว่าสัญญา

ประกนัชีวติไม่เป็นโมฆยีะ 
 การปกปิดข้อเท็จหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่ร้ายแรงสัญญาไม่เป็นโมฆียะ 
จึงผูกพันคู่สัญญา ซึ่งในที่นี้จะศึกษาจากแนวค าพิพากษาของศาลฎีกาที่ได้มีการวางแนวไว้ดังต่อไปนี้ 
 เกี่ยวกับโรคไส้เลื่อน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 715/2513 โรคไส้เลื่อนมิใช่เป็นโรคอันตรายร้ายแรง เมื่อ
ผ่าตัดแล้วอาจหายได้ การที่ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งเรื่องเคยเป็นโรคนี้และได้รับการผ่าตัดมาก่อนยังไม่ถึงขนาดอนุมาน
ได้ว่า ถ้าได้แจ้งเช่นนั้นผู้รับประกันภัยจะบอกปัดไม่รับประกันหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น สัญญาไม่เป็นโมฆียะ    
ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ศาลเห็นว่า โรคไส้เลื่อนไม่ใช่โรคอันตรายร้ายแรง ไม่อาจอนุมานได้จากวิญญูชนทั่วไปว่าเป็น
ข้อสาระส าคัญ  
 เกี่ยวกับการถูกปฏิเสธไม่รับประกันชีวิตปกปิดสุขภาพ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1422/2515 ผู้เอา
ประกันภัยเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไตท างานไม่ปกติ บริษัทจ าเลยปฏิเสธไม่รับประกันชีวิตมาแล้ว ต่อมา 1 ปีเศษ 
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ขอเอาประกันชีวิตกับจ าเลยอีก และแจ้งว่าไม่เคยถูกปฏิเสธการรับประกันชีวิตมาก่อน แพทย์ของจ าเลยตรวจร่างกาย 
ผู้เอาประกันภัยแล้วปรากฏว่าสมบูรณ์ดี จ าเลยจึงรับประกันชีวิต ต่อมา 1 ปี ผู้เอาประกันภัยตายด้วยโรคปอดบวม
ปรากฏว่า จ าเลยเคยรับประกันชีวิตผู้ที่เคยถูกปฏิเสธมาแล้ว จ าเลยไม่ถือข้อนี้เป็นส าคัญ แต่ถือตามที่แพทย์ของจ าเลย
ตรวจสุขภาพดีหรือไม่ สัญญาไม่เป็นโมฆียะ  
 ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ โรคความดันโลหิตสูงและโรคไต ซึ่งเป็นสาเหตุที่ไม่รับประกันชีวิตมาก่อนนั้น ตาม
แนวค าพิพากษาศาลฎีกาถือว่าเป็นโรคร้ายแรงที่จะต้องเปิดเผย การกระท าของผู้เอาประกันเข้าองค์ประกอบ แถลง
ข้อความที่ต้องเปิดเผยเป็นเท็จแล้ว ถือว่าไม่สุจริตอย่างยิ่งแล้ว แต่การกระท านั้นต้องเป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยหลงเชื่อ
ด้วย กรณีนี้ผู้รับประกันภัยเชื่อตามที่แพทย์ตรวจว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ดี หาได้เชื่อตามที่ผู้เอาประกันภัยแถลงไม่ ทั้งตาม
พฤติการณ์ขณะท าสัญญาตรวจไม่พบว่ามีอาการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและไตท างานไม่ปกติ ทั้งปรากฏว่าผู้เอา
ประกันภัยตายด้วยโรคอ่ืน อาจเห็นว่าอาการของโรคไม่รุนแรงก็ได้ นอกจากนี้ผู้รับประกันภัยก็เคยรับประกันชีวิตผู้ที่
เคยถูกปฏิเสธไม่รับประกันมาแล้ว ศาลฎีกาจึงฟังว่า ผู้รับประกันภัย ไม่ถือว่าเป็นข้อส าคัญแต่ถ้าเป็นบริษัทอ่ืนปฏิ เสธ 
ไม่รับประกันภัยมาก่อน อาจจะถือว่าเป็นข้อสาระส าคัญ  
 เกีย่วกับผู้เอาประกนัภัยไม่ทราบว่าเป็นโรคไต เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2278/2517 ข้อความจริงอย่างไร
จะถือว่าอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 865 นั้น ต้องถือตามความเห็นของวิญญูชนทั่วไปเป็นหลัก จะถือว่าถ้ามีการปกปิดความจริงไม่ว่า
ประการใด ๆ แล้วจะท าให้สัญญาเป็นโมฆียะไปเสียทั้งหมดหาได้ไม่ ตามข้อมูลแพทย์บันทึกในรายงานแพทย์ว่าเป็นโรค
ไต ไม่ปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยทราบจากแพทย์ว่าตนเป็นโรคไต ขณะผู้เอาประกันขอเอาประกันชีวิต มีสุขภาพดี 
แพทย์ผู้ตรวจไม่พบโรคไตแสดงว่าโรคไตหายแล้วหรืออยู่ในขั้นไม่ร้ายแรง และต่อมาตายด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตก
ดังนั้น การที่ไม่เปิดเผยว่าเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมาก่อน ไม่อาจอนุมานได้ว่า ถ้าเปิดเผยแล้วจะจูงใจให้บอก
ปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันชีวิตอันจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ ไม่ปรากฏว่าผู้
เอาประกันภัยทราบจากแพทย์ว่าเป็นโรคไต จึงไม่ถือว่าปกปิดโรคไต ส่วนที่ปกปิดข้อความจริงที่ว่าเคยรักษาตัวใน
โรงพยาบาลมาก่อนท าสัญญาประกันชีวิต ขณะท าสัญญามีสุขภาพดีและตรวจไม่พบว่าเป็นโรคไต จึงไม่อาจอนุมานจาก 
“ความคิดเห็นของวิญญูชนทั่วไป” ว่าเป็นข้อส าคัญที่จะต้องเปิดเผยหรือแถลง 
 เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงแต่ผู้ เอาประกันภัยไม่รู้ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1277/2524 ผู้ เอา
ประกันภัยเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกและมิได้ทราบถึงความร้ายแรงแห่งโรคที่ตนเป็นอยู่ เพราะยังท างานได้เช่นคน
ปกติทั่วไป ตัวแทนของผู้รับประกันภัยก็มิได้สอบถามประวัติความเจ็บป่วยของ ผู้เอาประกันภัย เพียงแต่สอบถามอายุ
และให้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มค าขอเอาประกันภัย แล้วตัวแทนน าแบบฟอร์มไปกรอกข้อความเอาเอง ผู้เอา
ประกันภัยย่อมไม่มีโอกาสรู้ได้ว่าที่ตนเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนเป็นสาระส าคัญ จะถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่
เปิดเผยความจริงหาได้ไม่ กรณีนี้จะเห็นได้ว่า ศาลคงถือเอาความรู้ของผู้เอาประกันภัยโดยเฉพาะที่ไม่รู้หนังสือและ
ตัวแทนประกันชีวิตไม่ไดส้อบถามให้รู้ว่าโรคดังกล่าวเป็นสาระส าคัญจะต้องเปิดเผย คงไม่ใช่ถือเอาความรู้อย่างวิญญูชน
ทั่วไปเป็นหลัก  
 เกี่ยวกับอาการป่วยเป็นหวัดและแพ้อากาศ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1977/2526 ผู้ตายเป็นโรคหวัดและ
แพ้อากาศมีอาการหอบหืด แต่ไม่ใช่อาการของโรคหืดเพราะไม่ได้เป็นโรคหืด การที่ผู้ตายแจ้งในแบบสอบถามว่า ไม่เคย
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเคยปรึกษาแพทย์เก่ียวกับโรคหรืออาการของโรคหืดตามที่ระบุในค าถาม ไม่เป็นการปกปิด
ตามมาตรา 865 ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ จะเห็นได้ว่าการป่วยเป็นหวัดและแพ้อากาศไม่ใช่โรคร้ายแรง วิญญูชน
ทั่วไปย่อมเห็นว่าไม่ใช่สาระส าคัญที่จ าต้องเปิดเผย อาการหอบหืดที่เป็นอาการของโรคแพ้อากาศไม่ใช่อาการของโรค
หืดที่ระบุไว้ในค าถาม ทั้งในค าถามก็มิได้ระบุโรคนี้ไว้ด้วย แสดงว่าแม้ผู้รับประกันภัยก็ไม่ถือว่าโรคหวัดหรือแพ้อากาศนี้
เป็นสาระส าคัญ จึงไม่เป็นการปกปิดข้อความจริงตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 
 เกีย่วกบัโรคต้อตา เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3728/2530 โรคต้อตาไม่ถือว่าเป็นอาการผิดปกติเกี่ยวกับตาที่
มีอันตรายร้ายแรงถึงขนาดต้องผ่าตัด แม้ผู้เอาประกันชีวิตจะเข้ารับการผ่าตัดต้อตาที่โรงพยาบาลมาแล้ว และแถลงเท็จ
ต่อแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพว่า ไม่เคยมีอาการผิดปกติเก่ียวกับตา ไม่เคยรับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน ก็ไม่
ท าให้สัญญาเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า โรคต้อตาไม่ใช่โรคร้ายแรงถึงตาย และไม่จ าเป็นต้อง
ผ่าตัดทันทีที่เป็น แม้ท าการการผ่าตัดก็ไม่เป็นเหตุให้ตายได้ ไม่ใช่อาการผิดปกติเก่ียวกับตาตามค าถามของแพทย์ ไม่
เป็นเหตุให้บอกปัดไม่รับประกันภัยหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น จึงถือว่าไม่เป็นสาระส าคัญที่จะต้องเปิดเผย  
 เกี่ยวกับโรคลมชักหรือลมบ้าหมู เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5407/2537 แพทย์ผู้ตรวจรักษาผู้ตายเห็นว่า
ผู้ตายมีอาการชัก ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจจะมิใช่เกิดจากโรคลมชักหรือลมบ้าหมู จะต้องพิสูจน์ด้วยเครื่องตรวจ
คลื่นไฟฟ้าในสมอง แต่ทางโรงพยาบาลไม่มี แพทย์ไม่ได้ยืนยันว่าอาการชักของผู้ตายเป็นโรคที่ร้ายแรง การตรวจรักษา
นั้นห่างจากการตรวจครั้งสุดท้ายถึง 10 ปี ไม่ปรากฏว่าผู้ตายท างานไม่ได้ เช่นคนปกติและปรากฏว่าผู้ตายถึงแก่ความ
ตายเพราะขับรถจักรยานยนต์พลิกคว่ า จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ตายมีโรคประจ าตัวที่ร้ายแรง การที่ผู้ตายมิได้แจ้งให้ทราบถึง
อาการชักดังกล่าว ไม่ใช่กรณีที่ผู้ตายรู้อยู่แล้วไม่เปิดข้อความจริง อันจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้ ผู้เอาประกันภัยมีอาการชัก แม้แต่แพทย์ยังไม่รู้แน่ว่าเป็นอาการของโรคลมชักหรือลมบ้าหมู จึงฟัง
ไม่ได้เป็นโรคลมชักหรือลมบ้าหมู ดังนั้น จึงถือไม่ได้ว่าอาการชักเป็นโรคร้ายแรงที่จะต้องเปิดเผย  
 เกี่ยวกับโรคหนองในเทียมและซิฟิลิส เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7186/2539 การที่ผู้ตายไม่ได้แจ้งเรื่องที่
เคยเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลและคลินิกเก่ียวกับกามโรคหนองในเทียมและซิฟิลิสให้จ าเลยทราบ ยังไม่ถึง
ขนาดที่จะอนุมานได้ว่าถ้าได้แจ้งเช่นนั้นจะท าให้จ าเลยบอกปัดไม่รับประกันชีวิตหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น อันจะ
ท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ จะเห็นได้ว่า โรคหนองในเทียมและซิฟิลิสเป็นโรคไม่
ร้ายแรง รักษาได้ ไม่ถึงตาย เมื่อไม่ถามโดยเฉพาะเจาะจงแล้ว ย่อมถือว่าไม่เป็นสาระส าคัญ 
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เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเคยปรึกษาแพทย์เก่ียวกับโรคหรืออาการของโรคหืดตามที่ระบุในค าถาม ไม่เป็นการปกปิด
ตามมาตรา 865 ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ จะเห็นได้ว่าการป่วยเป็นหวัดและแพ้อากาศไม่ใช่โรคร้ายแรง วิญญูชน
ทั่วไปย่อมเห็นว่าไม่ใช่สาระส าคัญที่จ าต้องเปิดเผย อาการหอบหืดที่เป็นอาการของโรคแพ้อากาศไม่ใช่อาการของโรค
หืดที่ระบุไว้ในค าถาม ทั้งในค าถามก็มิได้ระบุโรคนี้ไว้ด้วย แสดงว่าแม้ผู้รับประกันภัยก็ไม่ถือว่าโรคหวัดหรือแพ้อากาศนี้
เป็นสาระส าคัญ จึงไม่เป็นการปกปิดข้อความจริงตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 
 เกีย่วกบัโรคต้อตา เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3728/2530 โรคต้อตาไม่ถือว่าเป็นอาการผิดปกติเกี่ยวกับตาที่
มีอันตรายร้ายแรงถึงขนาดต้องผ่าตัด แม้ผู้เอาประกันชีวิตจะเข้ารับการผ่าตัดต้อตาที่โรงพยาบาลมาแล้ว และแถลงเท็จ
ต่อแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพว่า ไม่เคยมีอาการผิดปกติเก่ียวกับตา ไม่เคยรับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน ก็ไม่
ท าให้สัญญาเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า โรคต้อตาไม่ใช่โรคร้ายแรงถึงตาย และไม่จ าเป็นต้อง
ผ่าตัดทันทีที่เป็น แม้ท าการการผ่าตัดก็ไม่เป็นเหตุให้ตายได้ ไม่ใช่อาการผิดปกติเก่ียวกับตาตามค าถามของแพทย์ ไม่
เป็นเหตุให้บอกปัดไม่รับประกันภัยหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น จึงถือว่าไม่เป็นสาระส าคัญที่จะต้องเปิดเผย  
 เกี่ยวกับโรคลมชักหรือลมบ้าหมู เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5407/2537 แพทย์ผู้ตรวจรักษาผู้ตายเห็นว่า
ผู้ตายมีอาการชัก ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจจะมิใช่เกิดจากโรคลมชักหรือลมบ้าหมู จะต้องพิสูจน์ด้วยเครื่องตรวจ
คลื่นไฟฟ้าในสมอง แต่ทางโรงพยาบาลไม่มี แพทย์ไม่ได้ยืนยันว่าอาการชักของผู้ตายเป็นโรคที่ร้ายแรง การตรวจรักษา
นั้นห่างจากการตรวจครั้งสุดท้ายถึง 10 ปี ไม่ปรากฏว่าผู้ตายท างานไม่ได้ เช่นคนปกติและปรากฏว่าผู้ตายถึงแก่ความ
ตายเพราะขับรถจักรยานยนต์พลิกคว่ า จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ตายมีโรคประจ าตัวที่ร้ายแรง การที่ผู้ตายมิได้แจ้งให้ทราบถึง
อาการชักดังกล่าว ไม่ใช่กรณีที่ผู้ตายรู้อยู่แล้วไม่เปิดข้อความจริง อันจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้ ผู้เอาประกันภัยมีอาการชัก แม้แต่แพทย์ยังไม่รู้แน่ว่าเป็นอาการของโรคลมชักหรือลมบ้าหมู จึงฟัง
ไม่ได้เป็นโรคลมชักหรือลมบ้าหมู ดังนั้น จึงถือไม่ได้ว่าอาการชักเป็นโรคร้ายแรงที่จะต้องเปิดเผย  
 เกี่ยวกับโรคหนองในเทียมและซิฟิลิส เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7186/2539 การที่ผู้ตายไม่ได้แจ้งเรื่องที่
เคยเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลและคลินิกเก่ียวกับกามโรคหนองในเทียมและซิฟิลิสให้จ าเลยทราบ ยังไม่ถึง
ขนาดที่จะอนุมานได้ว่าถ้าได้แจ้งเช่นนั้นจะท าให้จ าเลยบอกปัดไม่รับประกันชีวิตหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น อันจะ
ท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ จะเห็นได้ว่า โรคหนองในเทียมและซิฟิลิสเป็นโรคไม่
ร้ายแรง รักษาได้ ไม่ถึงตาย เมื่อไม่ถามโดยเฉพาะเจาะจงแล้ว ย่อมถือว่าไม่เป็นสาระส าคัญ 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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บทที ่2  
ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ 

 
อาจารย์อภิรักษ์ ไทพฒันกลุ 

อาจารย์วณีา อร่ามวฒัน์เศรษฐ 
อาจารย์ทศันี ดวงรัตน์ 
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  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-3 
 

 

 
 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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บทที ่2  
ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ 

 
อาจารย์อภิรักษ์ ไทพฒันกลุ 

อาจารย์วณีา อร่ามวฒัน์เศรษฐ 
อาจารย์ทศันี ดวงรัตน์ 
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บทที ่2 ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ                                                          นช.3 
                             (2 ช่ัวโมง) 
เร่ืองที ่  
   2.1  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์  
           2.2  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์   
           2.3  เงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย 

2.4 หน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์                 
อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์                                  

 
แนวคดิ  

1.  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ หมำยถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัท
ประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอำประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำผู้เอำประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มีกำร
ท ำสัญญำประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่ำผู้เอำประกันภัยจะช ำระเบี้ยประกันภัยตำมที่ระบุในสัญญำเรียกว่ำ
เบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) และผู้เอำประกันภัยสำมำรถช ำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ 
(Top ups) ได้ เพื่อลงทุนเพิ่มในส่วนของเงินออม โดยบริษัทจะหักค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำควำม
คุ้มครองกำรมรณกรรม  (Cost of Insurance) และจะจ่ำยผลตอบแทนเป็นครำว  ๆ ตำมที่ระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัย โดยมีกำรรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ ำ 

2.  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ หมำยถึง กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ผู้เอำ
ประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำผู้เอำประกันภัย และบริษัทประกันชีวิตได้มีกำรท ำสัญญำประกันชีวิต
ควบคู่กับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีข้อตกลงว่ำผู้เอำประกันภัยจะช ำระเบี้ยประกันภัยตำมที่ระบุใน
สัญญำเรียกว่ำเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) และผู้เอำประกันภัยสำมำรถช ำระเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติมพิเศษ (Top ups) ได้ เพื่อลงทุนเพิ่มในหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะหักค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำ
ควำมคุ้มครองกำรมรณกรรม (Cost of Insurance) ตำมที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย  

3. กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต  ลิงค์ ไลฟ์ 
อินชัวร์รันซ์ ผู้เอำประกันภัยสำมำรถซื้อสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ เพื่อเพิ่มควำมคุ้มครองจำก
ควำมคุ้มครองชีวิตของสัญญำประกันชีวิตได้    

4. หน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลติภัณฑ์แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ เป็นเร่ืองส ำคัญที่จะต้องก ำกับและดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้นำยหน้ำประกันชีวิต มี
ควำมน่ำเชื่อถือ และปฏิบัติหน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย                     
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 อนิชวัรนัซ์

 อนิชวัรนัซ์

 อนิชวัรนัซ์ อนิชวัรนัซ์

 อินชัวรันซ์

 อินชัวรันซ์

 อินชัวรันซ์
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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 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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เร่ืองที ่2.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์  
   
  
 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance หรือ Flexible 
Premium Adjustable Life) หมำยถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอำประกันภัย เพื่อเป็น
หลักฐำนว่ำผู้เอำประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มีกำรท ำสัญญำประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่ำผู้เอำประกันภัยจะ
ช ำระเบี้ยประกันภัยตำมที่ระบุในสัญญำเรียกว่ำเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) และผู้เอำประกันภัยสำมำรถ
ช ำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top ups) ได้ เพื่อลงทุนเพิ่มในส่วนของเงินออม โดยบริษัทจะหักค่ำธรรมเนียม  
ต่ำง ๆ และค่ำควำมคุ้มครองกำรมรณกรรม (Cost of Insurance) และจะจ่ำยผลตอบแทนเป็นครำว ๆ ตำมที่ระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัย โดยมีกำรรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ ำ 
 
1. ข้อดขีองกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
            กำรที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ มีผลดีต่อผู้เอำ
ประกันภัย ดังนี้                   
           1) มีแบบประกันใหม่ ๆ ให้เลือก ผู้เอำประกันภัยมีโอกำสเลือกท ำประกันแบบใหม่ ๆ ได้เพิ่มมำกขึ้น ตำม
ควำมต้องกำร 
           2) มีผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ผู้เอำประกันภัยที่ต้องกำรลงทุนนอกเหนือจำกควำมคุ้มครองชีวิต จะได้รับ
ผลตอบแทนที่เกิดจำกกำรน ำเงินส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันชีวิตมำลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้บริหำรกำรลงทุน 
           3) มีควำมโปร่งใส ผู้เอำประกันภัยจะได้รับทรำบข้อมูลต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่ น ค่ำกำร
ประกันภัย เป็นต้น พร้อมอัตตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนอย่ำงชัดเจน 
            อย่ำงไรก็ตำมกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ มีควำมเสี่ยง หำกผู้เอำประกันภัยซื้อ
โดยไม่มีกำรศึกษำหรือไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพออำจเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำประกันภัยที่ไม่พร้อมจะรับควำมเสี่ยงได้                                                                                                                                                                                               
 
2. ลกัษณะทีส่ าคญักรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
            กรมธรรม์ประกันชีวติแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีลักษณะที่ส ำคัญ ดังนี ้
            1) มีลักษณะกำรน ำเงินออมไปลงทุนและจำ่ยผลตอบแทน  (Credit Rate) เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่แยก
ส่วนควำมคุ้มครองชีวติ และส่วนกำรออมทรัพย์อย่ำงชัดเจน โดยจะมีกำรให้ผลตอบแทน (Credit Rating) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ผลตอบแทนของพอร์ตกำรลงทนุของกรมธรรม์ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ โดยมีกำรรับรองผลตอบแทนขั้นต่ ำไว้ 
            2) มีควำมโปร่งใส เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่มีกำรระบุค่ำใช้จ่ำยต่ำง  ๆ ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ค่ำกำรประกันภัย มูลค่ำกรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละช่วงเวลำ และจ ำนวนผลตอบแทนที่ได้รับ ซึ่งกำรแสดง
รำยละเอียดดังกล่ำวไม่มีในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทั่ว ๆ ไป                 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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             3) มีควำมยืดหยุ่น เป็นกำรประกันชีวิตที่เปิดโอกำสให้ผู้ เอำประกันภัยสำมำรถที่จะเลือกใช้สิทธิ ภำยใต้
ข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ เช่น  
                   (1) ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกช ำระเบี้ยประกันภัยเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ได้ สำมำรถเพิ่มหรือลดเบี้ย
ประกันภัย และเลือกงวดของกำรช ำระได้ โดยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของบริษัท 
                   (2) หำกผู้เอำประกันภัยไม่ได้ช ำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะท ำกำรถอนเงินจำกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ 
เพื่อช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำกำรประกันภัยให้                          
                   (3) ผลประโยชน์กำรมรณกรรมอำจเพิ่ม/ลดได้ เนื่องจำกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของผลประโยชน์มรณกรรม เมื่อมูลค่ำบัญชีเพิ่มหรือลด ก็จะมีผลกับผลประโยชน์มรณกรรม 
  (4) สำมำรถถอนเงินสดบำงส่วนออกไปได้โดยไม่ท ำให้กรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นสุดลง       
             (5) สำมำรถกู้เงินตำมกรมธรรม์ในอัตรำดอกเบี้ยที่ก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตรำ
ดอกเบี้ยที่ใช้ค ำนวณเบี้ยตำมนำยทะเบียนประกำศก ำหนด                                                                 
           4) มีสิทธิในกำรถอนมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย  ผู้เอำประกันภัยสำมำรถถอนเงินจำกมูลค่ำบัญชี
กรมธรรม์ประกันภัยของตนเองได้ โดยไม่ท ำให้กรมธรรม์สิ้นสุดลง แต่ผลประโยชน์กำรมรณกรรมจะลดลงเท่ำกับ
จ ำนวนเงินที่ถอนออกไป บริษัทจะคิดค่ำธรรมเนียมในกำรถอนเงินสดออกไป โดยมูลค่ำเวนคืนเงินสดจะเท่ำกับมูลค่ำ
บัญชีกรมธรรม์หักเงินค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกกรมธรรม์ ซ่ึงเงินค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกกรมธรรม์จะลดลงในแต่ละปี
จนเท่ำกับศูนย์ จึงท ำให้มูลค่ำเวนคืนเงินสดเท่ำกับมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ในปีที่ก ำหนดไว้                                                                                                                                                                                             
  ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ เป็นกำรประกันชีวิตที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ 
ผู้เอำประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงอำยุ กำรด ำเนินชีวิต สภำพเศรษฐกิจ รวมทั้งตอบสนองกำรมีส่วนร่วม
จำกอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของบริษัทได้          
 
3. รูปแบบความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
 ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกรูปแบบควำมคุ้มครองของกรมธรรม์แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 2 
แบบ คือ 
 แบบที่ 1  
 1) กรณีเสียชีวิต จ ำนวนเงินเอำประกันภัย หรือมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์บวกด้วยควำมเสี่ยงภัยสุทธิขั้นต่ ำ (Net 
Amount at Risk) แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำ 
 2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ  บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 แบบที่ 2 
 1) กรณีเสียชีวิต  จ ำนวนเงินเอำประกันภัย บวก มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ  บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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             3) มีควำมยืดหยุ่น เป็นกำรประกันชีวิตที่เปิดโอกำสให้ผู้ เอำประกันภัยสำมำรถที่จะเลือกใช้สิทธิ ภำยใต้
ข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ เช่น  
                   (1) ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกช ำระเบี้ยประกันภัยเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ได้ สำมำรถเพิ่มหรือลดเบี้ย
ประกันภัย และเลือกงวดของกำรช ำระได้ โดยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของบริษัท 
                   (2) หำกผู้เอำประกันภัยไม่ได้ช ำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะท ำกำรถอนเงินจำกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ 
เพื่อช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำกำรประกันภัยให้                          
                   (3) ผลประโยชน์กำรมรณกรรมอำจเพิ่ม/ลดได้ เนื่องจำกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของผลประโยชน์มรณกรรม เมื่อมูลค่ำบัญชีเพิ่มหรือลด ก็จะมีผลกับผลประโยชน์มรณกรรม 
  (4) สำมำรถถอนเงินสดบำงส่วนออกไปได้โดยไม่ท ำให้กรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นสุดลง       
             (5) สำมำรถกู้เงินตำมกรมธรรม์ในอัตรำดอกเบี้ยที่ก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตรำ
ดอกเบี้ยที่ใช้ค ำนวณเบี้ยตำมนำยทะเบียนประกำศก ำหนด                                                                 
           4) มีสิทธิในกำรถอนมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย  ผู้เอำประกันภัยสำมำรถถอนเงินจำกมูลค่ำบัญชี
กรมธรรม์ประกันภัยของตนเองได้ โดยไม่ท ำให้กรมธรรม์สิ้นสุดลง แต่ผลประโยชน์กำรมรณกรรมจะลดลงเท่ำกับ
จ ำนวนเงินที่ถอนออกไป บริษัทจะคิดค่ำธรรมเนียมในกำรถอนเงินสดออกไป โดยมูลค่ำเวนคืนเงินสดจะเท่ำกับมูลค่ำ
บัญชีกรมธรรม์หักเงินค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกกรมธรรม์ ซ่ึงเงินค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกกรมธรรม์จะลดลงในแต่ละปี
จนเท่ำกับศูนย์ จึงท ำให้มูลค่ำเวนคืนเงินสดเท่ำกับมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ในปีที่ก ำหนดไว้                                                                                                                                                                                             
  ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ เป็นกำรประกันชีวิตที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ 
ผู้เอำประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงอำยุ กำรด ำเนินชีวิต สภำพเศรษฐกิจ รวมทั้งตอบสนองกำรมีส่วนร่วม
จำกอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของบริษัทได้          
 
3. รูปแบบความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
 ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกรูปแบบควำมคุ้มครองของกรมธรรม์แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 2 
แบบ คือ 
 แบบที่ 1  
 1) กรณีเสียชีวิต จ ำนวนเงินเอำประกันภัย หรือมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์บวกด้วยควำมเสี่ยงภัยสุทธิขั้นต่ ำ (Net 
Amount at Risk) แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำ 
 2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ  บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 แบบที่ 2 
 1) กรณีเสียชีวิต  จ ำนวนเงินเอำประกันภัย บวก มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ  บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
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    บัญชีกรมธรรม์            
       (สิ้นงวดที่ 1) 
 

  บัญชีกรมธรรม์          
       (ต้นงวด) 

    เบี้ยประกันภัย 
         งวดต่อไป 

บัญชีกรมธรรม ์
  (สิ้นงวดที ่2) 

    บัญชีกรมธรรม์            
        (ต้นงวด) 
 

   เบี้ยประกันภัย   
     งวดแรก 
         

4. การจดัสรรเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ของบริษทัประกนัชีวติ  
  เนื่องจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ จะมีทั้งควำมคุ้มครองชีวิตและกำรออม บริษัทประกัน
ชีวิตจึงต้องจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระ ดังนี้ 
 1) บริษัทจะน ำเงินค่ำเบี้ยประกันภัยสวนหนึ่งไปซื้อควำมคุ้มครองชีวิต (คุ้มครองกรณีเสียชีวิต) 
 2) บริษัทน ำเงินหลังจำกหักค่ำกำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ แล้วไปลงทุน โดยตั้งพอร์ตลงทุนแยก
ต่ำงหำกจำกกำรลงทุนอ่ืนของบริษัท 
 3) ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของพอร์ต บริษัทจะจัดสรรสะสมเข้ำบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย                            
แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ แต่ละรำยตำมส่วน           
(ที่มา:   เอกสำรประกอบกำรบรรยำย เร่ือง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ ยูนิต ลิงค์ และ แบบ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย) 
 
5. วธิกีารช าระเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 
 ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกช ำระเบี้ยประกันภัยได้ 2 แบบ คือ 1) ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด และ 2) 
ช ำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 
 1) ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด โดยมีแผนภูมิแสดงดังนี้ 
 
    หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย 
     ค่ำธรรมเนยีมรักษำกรมธรรม ์

                                                            บวกผลตอบแทน 
 
             
                                                                              
 
  
    หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย 
     ค่ำธรรมเนยีมรักษำกรมธรรม ์
                                                                                                บวกผลตอบแทน 
     
 
 
             
                                                

ภาพที ่2.1  ช าระเบีย้ประกนัภัยรายงวด 
ที่มา: สถำบันประกันภัยไทย. เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และแบบ Universal Life. 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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 บัญชีกรมธรรม์             
   (สิ้นงวดที ่1) 
 

     บัญชีกรมธรรม ์
       (สิ้นงวดที ่2) 

     เบี้ยประกันภัย 
     ช ำระครั้งเดียว 

 บัญชีกรมธรรม์             
    (ต้นงวด) 

   บัญชีกรมธรรม์            
      (ต้นงวด) 
 

จำกภำพที่ 2.1 อธิบำยได้ว่ำ เบี้ยประกันภัยงวดแรก บริษัทประกันภัยจะหักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย และ
ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ออกจำกเบี้ยประกันภัยงวดแรก หลังจำกนั้นน ำเงินส่วนที่เหลือเข้ำสะสมในบัญชกีรมธรรม์
ของผู้เอำประกันภัยเพื่อน ำไปลงทุน เมื่อถึงสิ้นงวดที่ 1 บริษัทจะค ำนวณผลตอบแทนและรวมเข้ำบัญชีกรมธรรม์ของ  
ผู้เอำประกันภัย 
 เบี้ยประกันภัยงวดต่อไป บริษัทประกันภัยก็จะด ำเนินกำรเช่นเดียวกับเบี้ยประกันภัยงวดแรก และบริษัทจะ
ด ำเนินกำรเช่นนี้ต่อไปจนสิ้นสุดสัญญำกรมธรรม์ประกันชีวิต 

2) ช ำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยมีแผนภูมิแสดงดังนี้ 
 
    หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย 
     ค่ำธรรมเนยีมรักษำกรมธรรม ์
                                                                                               บวกผลตอบแทน 
 
             
                                                                                    
 
                               
                                         หักค่ำกำรประกันภัย และค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์                                                                             
                                                               บวกผลตอบแทน     
                                  
 
                              
                                                             

ภาพที ่2.2  ช าระเบีย้ประกนัภัยคร้ังเดยีว 
 
ที่มา: สถำบันประกันภัยไทย. เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และแบบ Universal Life.     
 
 จำกภำพที่  2.2 อธิบำยได้ว่ำ เบี้ยประกันภัยช ำระครั้งเดียว บริษัทประกันภัยจะหักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำร
ประกันภัย  และค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ออกจำกเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระครั้งเดียว หลังจำกนั้นน ำ
เงินส่วนที่เหลือเข้ำสะสมในบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย (ต้นงวด) เพื่อน ำไปลงทุน เมื่อถึงสิ้นงวดที่ 1 บริษัทจะ
ค ำนวณผลตอบแทนและน ำเข้ำบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย 
 ในงวดต่อ ๆ ไป บริษัทจะน ำเงินในบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย (ต้นงวด) มำหักค่ำกำรประกันภัย และ
ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ และบวกผลตอบแทนที่ได้จำกกำรลงทุน หลังจำกนั้นน ำเงินที่ค ำนวณได้ไปสะสมในบัญชี
กรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย บริษัทจะด ำเนินกำรเช่นนี้จนสิ้นสุดสัญญำกรมธรรม์ประกันชีวิต                   
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-7 
 

 

 
 

 บัญชีกรมธรรม์             
   (สิ้นงวดที ่1) 
 

     บัญชีกรมธรรม ์
       (สิ้นงวดที ่2) 

     เบี้ยประกันภัย 
     ช ำระครั้งเดียว 

 บัญชีกรมธรรม์             
    (ต้นงวด) 

   บัญชีกรมธรรม์            
      (ต้นงวด) 
 

จำกภำพที่ 2.1 อธิบำยได้ว่ำ เบี้ยประกันภัยงวดแรก บริษัทประกันภัยจะหักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย และ
ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ออกจำกเบี้ยประกันภัยงวดแรก หลังจำกนั้นน ำเงินส่วนที่เหลือเข้ำสะสมในบัญชกีรมธรรม์
ของผู้เอำประกันภัยเพื่อน ำไปลงทุน เมื่อถึงสิ้นงวดที่ 1 บริษัทจะค ำนวณผลตอบแทนและรวมเข้ำบัญชีกรมธรรม์ของ  
ผู้เอำประกันภัย 
 เบี้ยประกันภัยงวดต่อไป บริษัทประกันภัยก็จะด ำเนินกำรเช่นเดียวกับเบี้ยประกันภัยงวดแรก และบริษัทจะ
ด ำเนินกำรเช่นนี้ต่อไปจนสิ้นสุดสัญญำกรมธรรม์ประกันชีวิต 

2) ช ำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยมีแผนภูมิแสดงดังนี้ 
 
    หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย 
     ค่ำธรรมเนยีมรักษำกรมธรรม ์
                                                                                               บวกผลตอบแทน 
 
             
                                                                                    
 
                               
                                         หักค่ำกำรประกันภัย และค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์                                                                             
                                                               บวกผลตอบแทน     
                                  
 
                              
                                                             

ภาพที ่2.2  ช าระเบีย้ประกนัภัยคร้ังเดยีว 
 
ที่มา: สถำบันประกันภัยไทย. เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และแบบ Universal Life.     
 
 จำกภำพที่  2.2 อธิบำยได้ว่ำ เบี้ยประกันภัยช ำระครั้งเดียว บริษัทประกันภัยจะหักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำร
ประกันภัย  และค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ออกจำกเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระครั้งเดียว หลังจำกนั้นน ำ
เงินส่วนที่เหลือเข้ำสะสมในบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย (ต้นงวด) เพื่อน ำไปลงทุน เมื่อถึงสิ้นงวดที่ 1 บริษัทจะ
ค ำนวณผลตอบแทนและน ำเข้ำบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย 
 ในงวดต่อ ๆ ไป บริษัทจะน ำเงินในบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย (ต้นงวด) มำหักค่ำกำรประกันภัย และ
ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ และบวกผลตอบแทนที่ได้จำกกำรลงทุน หลังจำกนั้นน ำเงินที่ค ำนวณได้ไปสะสมในบัญชี
กรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย บริษัทจะด ำเนินกำรเช่นนี้จนสิ้นสุดสัญญำกรมธรรม์ประกันชีวิต                   
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เร่ืองที ่2.2  
กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
  
 
 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit Linked Life Insurance) หมำยถึง กรมธรรม์ที่
บริษัทประกันชีวิตออกให้ผู้เอำประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำผู้เอำประกันภัย และบริษัทประกันชีวิตได้มีกำรท ำสัญญำ
ประกันชีวิตควบคู่กับกำรลงทุน ในหน่วยลงทุน โดยมีข้อตกลงว่ำผู้เอำประกันภัยจะช ำระเบี้ยประกันภัยตำมที่ระบุใน
สัญญำเรียกว่ำเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) และผู้เอำประกันภัยสำมำรถช ำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
พิเศษ (Top ups) ได้ เพื่อลงทุนเพิ่มในหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะหักค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำควำมคุ้มครองกำร
มรณกรรม (Cost of Insurance) ตำมที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย  
 
1. ข้อดขีองกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
 กำรที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีผลดีต่อผู้เอำประกันภัย 
ดังนี้                    
        1) มีแบบประกันภัยใหม่ ๆ ให้เลือก ผู้เอำประกันภัยมีโอกำสเลือกท ำประกันภัยแบบใหม่ ๆ ได้เพิ่มมำกขึ้น 
ตำมควำมต้องกำร 
 2) ผู้เอำประกันภัยที่ต้องกำรลงทุนนอกเหนือจำกควำมคุ้มครองชีวิต จะได้รับผลตอบแทนจำกเงินลงทุนที่
เป็นไปตำมสภำวะของตลำด  
 3) มีควำมโปร่งใส ผู้เอำประกันภัยจะได้รับทรำบข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น ค่ำกำร
ประกันภัย เป็นต้น อย่ำงชัดเจน ซึ่งผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกลงทุนได้ตำมควำมต้องกำร และควำมเสี่ยง 
 4) ไม่มีผลกระทบ หำกบริษัทประกันชีวิตประสบกับภำวะขำดทุนจนไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปได้ หน่วย
ลงทุนของผู้เอำประกันภัยจะไม่มีผลกระทบต่อผู้เอำประกันภัย เนื่องจำกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เอำประกันภัยแต่ละรำย 
 5) ใช้วำงแผนทำงกำรเงิน  ผู้เอำประกันภัยสำมำรถใช้กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนทำงกำรเงินของตนเองได้  
 6) มีควำมยืดหยุ่น ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกใช้สิทธิ์ในลักษณะต่ำง ๆ ได้หลำยอย่ำง เช่น 
  (1) ผู้เอำประกันภัยสำมำรถที่จะเลือกใช้สิทธิ ภำยใต้ข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  
  (2) ผู้เอำประกันสำมำรถก ำหนดช ำระเบี้ยประกันภัยเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ได้  หรือหยุดพักช ำระเบี้ยได้
ตรำบใดที่ยังมีเงินในมูลค่ำบัญชกีรมธรรม์ประกันภัยเพียงพอส ำหรับกำรจัดสรรเป็นค่ำควำมคุ้มครองต่อมรณกรรม และ
ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน  
  (3) ผู้เอำประกันภัยสำมำรถช ำระเบี้ยประกันภัยพิเศษเพิ่มเติม (Top ups) ได้ 
  (4) ผลประโยชน์มรณกรรมเพิ่ม/ลด ได้ 
                  (5) สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนบำงส่วน ไม่ท ำให้กรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นสุด 
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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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  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-9 
 

 

 
 

 อย่ำงไรก็ตำมกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีข้อสังเกต คือกรมธรรมประเภทนี้มีควำม
เสี่ยง หำกผู้เอำประกันภัยซื้อโดยไม่มีกำรศึกษำ หรือได้รับข้อมูลเพียงพอ อำจเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำประกันภัยที่ไม่
พร้อมรับควำมเสี่ยงได้           
 
2. ลกัษณะทีส่ าคญัของกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 

 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์มีลักษณะที่ส ำคัญดังนี้  
1) กำรประกันชีวิตในลักษณะควบกำรลงทุน (Investment – Linked Life Insurance) เป็นกรมธรรม์

ประกันชีวิตที่แยกส่วนควำมคุ้มครองชีวิต และส่วนกำรลงทุนในหน่วยลงทุนอย่ำงชัดเจน ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ขึ้นอยู่กับมูลค่ำหน่วยลงทุน  
           2) ควำมโปร่งใส เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่มีกำรระบุค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 
ค่ำกำรประกันภัย มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละช่วงเวลำ (ขึ้นอยู่กับรำคำของหน่วยลงทุน) ซึ่งกำรแสดง
รำยละเอียดดังกล่ำวไม่มีในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทั่ว ๆ ไป 
           3) มีควำมยืดหยุ่น เป็นกำรประกันชีวิตที่เปิดโอกำสให้ผู้เอำประกันภัยสำมำรถที่จะเลือกใช้สิทธิ ภำยใต้
ข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ เช่น 
  (1) เบี้ยประกันภัยสำมำรถเพิ่มข้ึน หรือลดลง และเลือกงวดของกำรช ำระได้ 
  (2) ช ำระเบี้ยประกันภัยเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ได้ หรือไม่ช ำระก็ได้ ตรำบใดที่ยังมีมูลค่ำในบัญชีเพียงพอ
ส ำหรับกำรจัดสรรเป็นค่ำควำมคุ้มครอง และค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 
  (3) ส่วนเงินลงทุนเพิ่ม/ลดได้ 
  (4) ผลประโยชน์กำรมรณกรรมเพิ่ม/ลดได้                          
           4) สิทธิในกำรถอนมูลค่ำกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอำประกันภัยสำมำรถถอนเงินจำกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์
ประกันภัยของตนเองได้ โดยไม่ท ำให้กรมธรรม์สิ้นสุดลง แต่ผลประโยชน์กำรมรณกรรมจะลดลงเท่ำกับจ ำนวนเงินที่
ถอนออกไป บริษัทจะไม่คิดดอกเบี้ยส ำหรับจ ำนวนเงินที่ถอน แต่มักจะคิดค่ำธรรมเนียมในแต่ละครั้งที่ถอนเงินสด
ออกไป โดยมูลค่ำเวนคืนเงินสดจะเท่ำกับมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์หักเงินค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัย            
ซึ่งเงินค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยจะลดลงในแต่ละปีจนเท่ำกับศูนย์ จึงท ำให้มูลค่ำเวนคืนเงินสด
เท่ำกับมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ในปีที่ก ำหนดไว้ 
        5) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้รับภำระควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนด้วยตนเอง โดยสำมำรถเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมที่มีควำมเสี่ยง และผลตอบแทนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตนเองได้ ดังนั้นยอดเงินในบัญชีแต่ละงวด 
อำจเพิ่มขึ้น หรือลดลงขึ้นอยู่กับรำคำหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ผู้ถือกรมธรรม์เลือก                                                
 
3. รูปแบบความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
 ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกรูปแบบควำมคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์
ได้ 2 แบบ คือ 
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2-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

   บัญชีกรมธรรม์          
 

   เบี้ยประกันภัย 
      งวดแรก 

   บัญชีกรมธรรม์                                   

   เบี้ยประกันภัย 
       งวดต่อไป 

                                                                                                                                                                                        
 แบบที่ 1  
        1) กรณีเสียชีวิต  จ ำนวนเงินเอำประกันภัย หรือมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยบวกด้วยควำมเสี่ย งภัยสุทธิ
ขั้นต่ ำ (Net Amount at Risk) แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำ 
 2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ  บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 แบบที่ 2 
           1) กรณีเสียชีวิต  จ ำนวนเงินเอำประกันภัยบวกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
           2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 
4. การจดัสรรเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
  เนื่องจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์มีทั้งควำมคุ้มครองชีวิตและกำรลงทุน บริษัทจึง
ต้องจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระ ดังนี้ 
 1) บริษัทจะน ำเงินค่ำเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งไปซื้อควำมคุ้มครองชีวิต (คุ้มครองกรณีเสียชีวิต) 
 2) บริษัทน ำเงินหลังจำกหักค่ำกำรประกันภัย และค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ประกันภัยแล้วไปลงทุน โดยผู้เอำ
ประกันภัยเป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุนรวมต่ำง ๆ 
  3) กำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่ำของหน่วยลงทุนที่ผู้เอำประกันภัยเลือกลงทุนไว้จะถูกสะสมเข้ำ หรือหัก
ออก 
จำกบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอำประกันภัย                                                                                            
                                                                                    
5. วธีิการช าระเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
           ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกช ำระเบี้ยประกันภัยได้ 2 แบบคือ 
 1) ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด โดยมีแผนภูมิแสดง ดังนี้ 
 

หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย คำ่ธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกนัภัย 
ซื้อหน่วยลงทุน 

 
            
                                                                             
    
           หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ 

ซื้อหน่วยลงทุน 
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  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-3 
 

 

 
 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-9 
 

 

 
 

 อย่ำงไรก็ตำมกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีข้อสังเกต คือกรมธรรมประเภทนี้มีควำม
เสี่ยง หำกผู้เอำประกันภัยซื้อโดยไม่มีกำรศึกษำ หรือได้รับข้อมูลเพียงพอ อำจเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำประกันภัยที่ไม่
พร้อมรับควำมเสี่ยงได้           
 
2. ลกัษณะทีส่ าคญัของกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 

 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์มีลักษณะที่ส ำคัญดังนี้  
1) กำรประกันชีวิตในลักษณะควบกำรลงทุน (Investment – Linked Life Insurance) เป็นกรมธรรม์

ประกันชีวิตที่แยกส่วนควำมคุ้มครองชีวิต และส่วนกำรลงทุนในหน่วยลงทุนอย่ำงชัดเจน ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ขึ้นอยู่กับมูลค่ำหน่วยลงทุน  
           2) ควำมโปร่งใส เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่มีกำรระบุค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 
ค่ำกำรประกันภัย มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละช่วงเวลำ (ขึ้นอยู่กับรำคำของหน่วยลงทุน) ซึ่งกำรแสดง
รำยละเอียดดังกล่ำวไม่มีในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทั่ว ๆ ไป 
           3) มีควำมยืดหยุ่น เป็นกำรประกันชีวิตที่เปิดโอกำสให้ผู้เอำประกันภัยสำมำรถที่จะเลือกใช้สิทธิ ภำยใต้
ข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ เช่น 
  (1) เบี้ยประกันภัยสำมำรถเพิ่มข้ึน หรือลดลง และเลือกงวดของกำรช ำระได้ 
  (2) ช ำระเบี้ยประกันภัยเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ได้ หรือไม่ช ำระก็ได้ ตรำบใดที่ยังมีมูลค่ำในบัญชีเพียงพอ
ส ำหรับกำรจัดสรรเป็นค่ำควำมคุ้มครอง และค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 
  (3) ส่วนเงินลงทุนเพิ่ม/ลดได้ 
  (4) ผลประโยชน์กำรมรณกรรมเพิ่ม/ลดได้                          
           4) สิทธิในกำรถอนมูลค่ำกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอำประกันภัยสำมำรถถอนเงินจำกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์
ประกันภัยของตนเองได้ โดยไม่ท ำให้กรมธรรม์สิ้นสุดลง แต่ผลประโยชน์กำรมรณกรรมจะลดลงเท่ำกับจ ำนวนเงินที่
ถอนออกไป บริษัทจะไม่คิดดอกเบี้ยส ำหรับจ ำนวนเงินที่ถอน แต่มักจะคิดค่ำธรรมเนียมในแต่ละครั้งที่ถอนเงินสด
ออกไป โดยมูลค่ำเวนคืนเงินสดจะเท่ำกับมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์หักเงินค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัย            
ซึ่งเงินค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยจะลดลงในแต่ละปีจนเท่ำกับศูนย์ จึงท ำให้มูลค่ำเวนคืนเงินสด
เท่ำกับมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ในปีที่ก ำหนดไว้ 
        5) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้รับภำระควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนด้วยตนเอง โดยสำมำรถเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมที่มีควำมเสี่ยง และผลตอบแทนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตนเองได้ ดังนั้นยอดเงินในบัญชีแต่ละงวด 
อำจเพิ่มขึ้น หรือลดลงขึ้นอยู่กับรำคำหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ผู้ถือกรมธรรม์เลือก                                                
 
3. รูปแบบความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
 ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกรูปแบบควำมคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์
ได้ 2 แบบ คือ 
 
                                       

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

   บัญชีกรมธรรม์          
 

   เบี้ยประกันภัย 
      งวดแรก 

   บัญชีกรมธรรม์                                   

   เบี้ยประกันภัย 
       งวดต่อไป 

                                                                                                                                                                                        
 แบบที่ 1  
        1) กรณีเสียชีวิต  จ ำนวนเงินเอำประกันภัย หรือมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยบวกด้วยควำมเสี่ย งภัยสุทธิ
ขั้นต่ ำ (Net Amount at Risk) แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำ 
 2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ  บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 แบบที่ 2 
           1) กรณีเสียชีวิต  จ ำนวนเงินเอำประกันภัยบวกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
           2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 
4. การจดัสรรเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
  เนื่องจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์มีทั้งควำมคุ้มครองชีวิตและกำรลงทุน บริษัทจึง
ต้องจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระ ดังนี้ 
 1) บริษัทจะน ำเงินค่ำเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งไปซื้อควำมคุ้มครองชีวิต (คุ้มครองกรณีเสียชีวิต) 
 2) บริษัทน ำเงินหลังจำกหักค่ำกำรประกันภัย และค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ประกันภัยแล้วไปลงทุน โดยผู้เอำ
ประกันภัยเป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุนรวมต่ำง ๆ 
  3) กำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่ำของหน่วยลงทุนที่ผู้เอำประกันภัยเลือกลงทุนไว้จะถูกสะสมเข้ำ หรือหัก
ออก 
จำกบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอำประกันภัย                                                                                            
                                                                                    
5. วธีิการช าระเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
           ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกช ำระเบี้ยประกันภัยได้ 2 แบบคือ 
 1) ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด โดยมีแผนภูมิแสดง ดังนี้ 
 

หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย คำ่ธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกนัภัย 
ซื้อหน่วยลงทุน 

 
            
                                                                             
    
           หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ 

ซื้อหน่วยลงทุน 
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   เบี้ยประกันภัย 
      งวดแรก 

   บัญชีกรมธรรม์                                   

   เบี้ยประกันภัย 
       งวดต่อไป 

                                                                                                                                                                                        
 แบบที่ 1  
        1) กรณีเสียชีวิต  จ ำนวนเงินเอำประกันภัย หรือมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยบวกด้วยควำมเสี่ย งภัยสุทธิ
ขั้นต่ ำ (Net Amount at Risk) แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำ 
 2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ  บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 แบบที่ 2 
           1) กรณีเสียชีวิต  จ ำนวนเงินเอำประกันภัยบวกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
           2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 
4. การจดัสรรเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
  เนื่องจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์มีทั้งควำมคุ้มครองชีวิตและกำรลงทุน บริษัทจึง
ต้องจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระ ดังนี้ 
 1) บริษัทจะน ำเงินค่ำเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งไปซื้อควำมคุ้มครองชีวิต (คุ้มครองกรณีเสียชีวิต) 
 2) บริษัทน ำเงินหลังจำกหักค่ำกำรประกันภัย และค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ประกันภัยแล้วไปลงทุน โดยผู้เอำ
ประกันภัยเป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุนรวมต่ำง ๆ 
  3) กำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่ำของหน่วยลงทุนที่ผู้เอำประกันภัยเลือกลงทุนไว้จะถูกสะสมเข้ำ หรือหัก
ออก 
จำกบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอำประกันภัย                                                                                            
                                                                                    
5. วธีิการช าระเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
           ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกช ำระเบี้ยประกันภัยได้ 2 แบบคือ 
 1) ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด โดยมีแผนภูมิแสดง ดังนี้ 
 

หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย คำ่ธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกนัภัย 
ซื้อหน่วยลงทุน 

 
            
                                                                             
    
           หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ 

ซื้อหน่วยลงทุน 
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   บัญชีกรมธรรม์          
 

   เบี้ยประกันภัย 
      งวดแรก 

   บัญชีกรมธรรม์                                   

   เบี้ยประกันภัย 
       งวดต่อไป 

                                                                                                                                                                                        
 แบบที่ 1  
        1) กรณีเสียชีวิต  จ ำนวนเงินเอำประกันภัย หรือมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยบวกด้วยควำมเสี่ย งภัยสุทธิ
ขั้นต่ ำ (Net Amount at Risk) แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำ 
 2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ  บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 แบบที่ 2 
           1) กรณีเสียชีวิต  จ ำนวนเงินเอำประกันภัยบวกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
           2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 
4. การจดัสรรเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
  เนื่องจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์มีทั้งควำมคุ้มครองชีวิตและกำรลงทุน บริษัทจึง
ต้องจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระ ดังนี้ 
 1) บริษัทจะน ำเงินค่ำเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งไปซื้อควำมคุ้มครองชีวิต (คุ้มครองกรณีเสียชีวิต) 
 2) บริษัทน ำเงินหลังจำกหักค่ำกำรประกันภัย และค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ประกันภัยแล้วไปลงทุน โดยผู้เอำ
ประกันภัยเป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุนรวมต่ำง ๆ 
  3) กำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่ำของหน่วยลงทุนที่ผู้เอำประกันภัยเลือกลงทุนไว้จะถูกสะสมเข้ำ หรือหัก
ออก 
จำกบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอำประกันภัย                                                                                            
                                                                                    
5. วธีิการช าระเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
           ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกช ำระเบี้ยประกันภัยได้ 2 แบบคือ 
 1) ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด โดยมีแผนภูมิแสดง ดังนี้ 
 

หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย คำ่ธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกนัภัย 
ซื้อหน่วยลงทุน 

 
            
                                                                             
    
           หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ 

ซื้อหน่วยลงทุน 
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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
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บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
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ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-11 
 

 

 
 

   บัญชีกรมธรรม์              เบี้ยประกันภัย 
    ช ำระครั้งเดียว 

      
 

  บัญชีกรมธรรม ์

                                                       ภาพที ่2.3  ช าระเบีย้ประกนัภัยรายงวด   
ที่มา: สถำบันประกันภัยไทย. เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และแบบ Universal Life.    
 จำกภำพที่ 2.3 อธิบำยได้ว่ำ เบี้ยประกันภัยงวดแรก บริษัทประกันภัยจะหักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย และ
ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกันภัย ออกจำกเบี้ยประกันภัยงวดแรก หลังจำกนั้นน ำเงินส่วนที่เหลือไปซื้อหน่วย
ลงทุนตำมสัดส่วนที่ผู้เอำประกันภัยก ำหนดและบันทึกข้อมูลไว้ในบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย เมื่อถึงสิ้นงวด
จะต้องขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อช ำระค่ำบริหำรกองทุน 
 เบี้ยประกันภัยงวดต่อไป บริษัทประกันภัยก็จะด ำเนินกำรเช่นเดียวกับเบี้ยประกันภัยงวดแรก บริษัทจะ
ด ำเนินกำรเช่นนี้ต่อไปจนสิ้นสุดสัญญำกรมธรรม์ประกันชีวิต        
 2) ช ำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยมีแผนภูมิแสดงดังนี้ 
 

           หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกันภัย 
        ซื้อหน่วยลงทุน 

 
            
                                                                              
                                                     
                                                                 ขำยคืนหน่วยลงทุน 
                                            หักค่ำกำรประกันภัย และค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกันภัย 
 
                                       งวดต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 

ภาพที ่2.4  ช าระเบีย้ประกนัภัยคร้ังเดยีว 
 
ที่มา: สถำบันประกันภัยไทย. เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และแบบ Universal Life.     
 

จำกภำพที่  2.4 อธิบำยได้ว่ำ เบี้ยประกันภัยช ำระครั้งเดียว บริษัทประกันภัยจะหักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำร
ประกันภัย และค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกันภัย หลังจำกนั้นน ำเงินส่วนที่เหลือซื้อหน่วยลงทุนตำมสัดส่วน ที่   
ผู้เอำประกันภัยก ำหนดและบันทึกข้อมูลไว้ในบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย 
 ในงวดต่อ ๆ ไป บริษัทจะขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อช ำระค่ำบริหำรกองทุน ค่ำประกันภัย และค่ำธรรมเนียม
รักษำกรมธรรม์ บริษัทจะด ำเนินกำรเช่นนี้ต่อไปจนสิ้นสุดสัญญำกรมธรรม์ประกันชีวิต                                            
      เพื่อให้เห็นลักษณะของกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐำน  แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ว่ำมีควำมคล้ำยคลึง และแตกต่ำงกันอย่ำงไร จะแสดงกำรเปรียบเทียบให้เห็นในตำรำงที่ 2.1 
ดังนี้  
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-3 
 

 

 
 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้าลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

ตารางที่ 2.1  เปรียบเทียบลักษณะกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบ 
ยูนิตลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 

 
ที ่ ลกัษณะ แบบพืน้ฐาน แบบยูนิต ลงิค์ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 
1 ผลตอบแทนต่อ 

ผู้เอาประกนัภัย 
เป็นอัตรำคงที่ตลอดระยะเวลำ
เอำประกันภัย (อัตรำดอกเบี้ย
ที่ใช้ค ำนวณเบี้ยประกันภัย) 

เป็นอัตรำที่ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับ
รำคำหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมที่ผู้เอำประกันภัยเลือก ซึ่ง
อำจจะก ำไรหรือขำดทุน 

เป็นอัตรำทีไ่ม่คงที่ข้ึนอยู่กับ
ผลตอบแทนท่ีบริษัทประกันชีวิต
สำมำรถท ำได้ แต่ไมต่่ ำกว่ำอัตรำ
ผลตอบแทนท่ีรบัรองไว ้

2 ผลประโยชน์
มรณกรรม และ
ผลประโยชน์
ครบ 
ก าหนดสัญญา 

เป็นจ ำนวนเงินท่ีแน่นอนตำมที่
ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย 

ผลประโยชน์มรณกรรมไม่ต่ ำ
กว่ำจ ำนวนเงินเอำประกันภัย 
และผลประโยชน์ครบก ำหนด
สัญญำขึ้นอยู่กับรำคำหน่วย
ลงทุน อำจจะต่ ำหรือสูงกว่ำ
ส่วนของเบี้ยประกันภัย 

ผลประโยชน์มรณกรรมไม่ต่ ำกว่ำ
จ ำนวนเงินเอำประกันภัย และ
ผลประโยชน์ครบก ำหนดสัญญำ
ขึ้นอยู่กับผลตอบแทน แตไ่มต่่ ำ
กว่ำส่วนของเบี้ยประกันภัยที่เป็น
ส่วนกำรลงทุน 

3 นโยบายการ
ลงทุนของเงนิ
ในส่วนการออม 

ไม่เปิดเผย โดยเน้นกำรลงทุน
ที่ท ำให้บริษัทสำมำรถจ่ำยเงิน
คืนตำมสัญญำ 

เปิ ด เผ ย  ผู้ เอ ำป ระกั น ภั ย
สำมำรถเลือกลงทุนได้ตำม
ควำมต้องกำร 

เปิดเผยข้อมูลกำรลงทุน หรือ
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
เพื่อเป็นข้อมูลใหผู้้เอำประกันภัย
ประกอบกำรตัดสินใจ 

4 ความเส่ียงด้าน
การลงทุน 

บริษัทประกันภัยเป็นผู้รับเพยีง
ฝ่ำยเดียว 

ผู้เอำประกันภัยเป็นผู้รับควำม
เสี่ยงเพียงฝ่ำยเดียว 

บริษัทและผู้เอำประกันภัยเป็น
ผู้รับควำมเสีย่งร่วมกัน 

5 เบีย้ประกนัภัย ร วม เป็ น จ ำ น วน เดี ย วทั้ ง
ค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย 
และส่วนของกำรออม 

โป ร่ งใส  ส ำมำรถแยก เบี้ ย
ประกันภัย และค่ำใช้จ่ำยให้  
ผู้ เอำประกันภั ย เห็ นอย่ ำง
ชัดเจน 

โปร่งใส สำมำรถแยกเบี้ย
ประกันภัย และค่ำใช้จ่ำยใหผู้้เอำ
ประกันภัยเห็นอย่ำงชัดเจน 

6 การลงทุน พอร์ตกำรลงทุนรวมของบริษัท กองทุนรวม แยกพอร์ตกำรลงทุนเฉพำะแบบ 
ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ออกจำกพอร์ต
กำรลงทุนรวมของบริษัท 

7 การหัก
ลดหย่อนภาษี
เงนิได้บุคคล
ธรรมดา 

1. กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ
พื้ น ฐำนส ำมำรถน ำ เบี้ ย
ประกันชีวิตที่มีระยะเวลำ
เอำประกันชีวิต 10 ปีขึ้นไป
ยื่นหักลดหย่อนภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำเป็นจ ำนวน
เงินตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกิน 
100,000 บำท 

ในส่วนของกำรซื้อหน่วยลงทุน
ไม่สำมำรถหักลดหย่อนได้ แต่
ในส่วนของสัญญำปรันชีวิตจะ
เหมือนแบบพืนฐำน 

หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ         
กำรประกันชีวิตแบบพ้ืนฐำน 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
ที ่ ลกัษณะ แบบพืน้ฐาน แบบยูนิต ลงิค์ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 
  2. กรมธรรมป์ระกันชีวิตแบบ

บ ำนำญสำมำรถน ำเบี้ย
ประกันชีวิตแบบบ ำนำญที่
มีระยะเวลำเอำประกันภัย 
10 ปีขึ้นไปยื่นหัก
ลดหย่อนภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำใน 
100,000 บำทแรกให้เต็ม
จ ำนวนเงินก่อน และส่วน
ที่เกิน 100,000 บำทนั้น
สำมำรถน ำมำใช้หัก
ลดหย่อนภำษีเพิ่มเติมได้
อีกไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินได้พึงประเมิน แตต่้อง
ไม่เกิน 200,000 บำท
และเมื่อรวม RMF, 
Provident Fund , กบข.
แต่ต้องไมเ่กิน 500,000 
บำท (ให้พูดถึงเบี้ยประกัน
ชีวิตแบบปกติหักได้
100,000 บำทด้วย ในท่ีนี้
พูดแต่แบบบ ำนำญ) 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
ที ่ ลกัษณะ แบบพืน้ฐาน แบบยูนิต ลงิค์ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 
  2. กรมธรรมป์ระกันชีวิตแบบ

บ ำนำญสำมำรถน ำเบี้ย
ประกันชีวิตแบบบ ำนำญที่
มีระยะเวลำเอำประกันภัย 
10 ปีขึ้นไปยื่นหัก
ลดหย่อนภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำใน 
100,000 บำทแรกให้เต็ม
จ ำนวนเงินก่อน และส่วน
ที่เกิน 100,000 บำทนั้น
สำมำรถน ำมำใช้หัก
ลดหย่อนภำษีเพิ่มเติมได้
อีกไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินได้พึงประเมิน แตต่้อง
ไม่เกิน 200,000 บำท
และเมื่อรวม RMF, 
Provident Fund , กบข.
แต่ต้องไมเ่กิน 500,000 
บำท (ให้พูดถึงเบี้ยประกัน
ชีวิตแบบปกติหักได้
100,000 บำทด้วย ในท่ีนี้
พูดแต่แบบบ ำนำญ) 
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เร่ืองที ่2.3  
เงือ่นไขส าคญัและสัญญาเพิม่เติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัย 
   
 
 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีลักษณะที่
เหมือนกันและแตกต่ำงกันของเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้ 
 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 

1 ความสมบูรณ์ของสัญญา
ประกนัภัย 
 

สัญญำประกันภัยนี้เกดิจำกกำรที่บริษัท
เชือ่ถือข้อแถลงของผู้เอำประกันภยัในใบ
ค ำขอเอำประกันชีวิต ใบแถลงสุขภำพและ
ข้อแถลงเพ่ิมเติมอื่นใดท่ีผู้เอำประกันภัยลง
ลำยมือช่ือไว้และได้มีกำรช ำระเบี้ย
ประกันภัยงวดแรกแล้ว บริษัทประกันภัย
จึงได้ตกลงท ำสัญญำและออกกรมธรรม์ให ้

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

2 การไม่โต้แย้งหรือคดัค้าน
ความไม่สมบูรณ์ของ
สัญญาประกนัภัย 

ในกำรใช้สิทธิกำรบอกล้ำงสญัญำ
ประกันภัย บริษัทสำมำรถบอกลำ้งสัญญำ
ได้ภำยใน 2 ปี นับแต่วันท ำสัญญำ
ประกันภัยหรือวันต่ออำยุกรมธรรม์ หรือ
วันท่ีกลับคืนสู่อำยเุดิมของกรมธรรม์
เท่ำนั้น และหำกบริษัททรำบข้อมลูที่จะ
บอกล้ำงสัญญำได้ แต่ไม่ใช้สิทธิกำรบอก
ล้ำงสัญญำภำยใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ี
ทรำบข้อมูลบริษัทก็ไมส่ำมำรถบอกล้ำง
สัญญำได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้เอำประกันภัย
ไ ัม่มีส่วนได้เสียในบุคคลที่เอำประกัน หรือ
ผู้เอำประกันแจ้งอำยุผดิ โดยที่อำยุที่
ถูกต้องไม่อยู่ในช่วงอำยุท่ีบริษัทสำมำรถ
รับประกันภัยได้ บริษัทจะยังใช้สิทธิบอก
ล้ำง บริษัทจะคืนเงินในส่วนของกำรลงทุน
ทั้งหมดที่อยู่ในมูลค่ำบญัชีกรมธรรม์ รวม
กับค่ำธรรมเนียมที่บริษัทเรียกเก็บจำกผู้
เอำประกันภัย ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรขอ
ใบเจ้งรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของ
กรมธรรม ์

ในกำรใช้สิทธิกำรบอกล้ำงสญัญำประกันภัย 
บริษัทสำมำรถบอกล้ำงสญัญำไดภ้ำยใน 2 
ปี นับแต่วันท ำสัญญำประกันภัยหรือวันต่อ
อำยุกรมธรรม์ หรือวันท่ีกลับคืนสูอ่ำยุเดิม
ของกรมธรรมเ์ท่ำนั้น และหำกบรษิัททรำบ
ข้อมูลที่จะบอกลำ้งสัญญำได้ แต่ไม่ใช้สิทธิ
กำรบอกล้ำงสญัญำภำยใน 1 เดือนนับแต่
วันท่ีทรำบข้อมูลบริษัทก็ไม่สำมำรถบอกล้ำง
สัญญำไดย้กเว้นในกรณีที่ผู้เอำประกันภัยไม่
มีส่วนได้เสียในบุคคลทีเ่อำประกันภัย หรือผู้
เอำประกันแจ้งอำยผุิด โดยที่อำยทุี่ถูกต้อง
ไม่อยู่ในช่วงอำยุท่ีบริษัทสำมำรถรบั
ประกันภัยได้ บริษัทจะยังใช้สิทธิบอกล้ำง 
บริษัทจะคืนเงินในส่วนท่ีได้รับจำกกำรขำย
คืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้เอำประกันภัย 
รวมกับค่ำธรรมเนยีมที่บริษัทเรียกเก็บจำกผู้
เอำประกันภัย ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรขอ
ใบแจ้งรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของ
กรมธรรม ์
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 

3 สิทธิ และการใช้สิทธิใน
กรมธรรม์ 

หำกมิได้ก ำหนดมอบให้บุคคลอื่นใด
โดยเฉพำะแล้ว  ให้ถือว่ำเป็นของผู้เอำ
ประกันภัยแต่ผูเ้ดียว  ผูเ้อำประกนัภัย
สำมำรถโอนให้บุคคลอื่นได้ โดยท ำเป็น
หนังสือแจ้งบริษัทผู้รับประกันภัย และ
บริษัทฯ เห็นชอบ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

4 การโอนประโยชน์แห่ง
สัญญาประกนัภัย 
 

ในระหว่ำงกรมธรรมม์ีผลบังคับ ผู้เอำ
ประกันภัยมีสิทธิจะโอนประโยชน์ตำม
สัญญำประกันภัยนี้ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่
ผู้รับประโยชน์กไ็ด้ เว้นแตจ่ะได้ส่งมอบ
กรมธรรม์ให้แก่ผูร้ับประโยชน์ไปแล้ว  กำร
โอนจะมผีลเมื่อบริษัทประกันภัยได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือ และได้บันทึกสลักหลงั
กรมธรรม์แล้ว 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

5 ผู้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ 

ระบุหรือไมร่ะบุกไ็ด-้กรณีระบุผูร้ับ
ประโยชน์มำกกว่ำ 1 คน และผูร้ับ
ประโยชนร์ำยใดเสียชีวิตก่อน ผูเ้อำ
ประกันภัยควรแจ้งให้ผูร้ับประกันภัยทรำบ 
กรณไีม่ได้แจ้งเปลี่ยนผูร้ับประโยชน์ บริษัท
จะจ่ำยเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ท่ีเหลือคนละเท่ำ ๆ กัน 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

6 การเปลีย่นตวัผู้รับ
ประโยชน์ 

ผู้เอำประกันภัยจะเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ได้ 
เว้นแต่ได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้ผูร้ับ
ประโยชนไ์ปแล้วและผู้รับประโยชน์ได้
บอกกล่ำวเป็นหนังสือแสดงควำมจ ำนงไป
ยังบริษัทว่ำจะถือเอำประโยชน์ตำมสัญญำ
นั้น 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

7 การแก้ไขกรมธรรม์ กำรแก้ไขกรมธรรม์นี้จะมีผลสมบูรณ์
ต่อเมื่อบริษัทตกลงรับกำรแก้ไขและจะมี
ผลบังคับต่อเมื่อบริษัทได้บันทึกแกไ้ขใน
กรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 

 
 
 

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

2-15



  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-15 
 

 

 
 

ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 

3 สิทธิ และการใช้สิทธิใน
กรมธรรม์ 

หำกมิได้ก ำหนดมอบให้บุคคลอื่นใด
โดยเฉพำะแล้ว  ให้ถือว่ำเป็นของผู้เอำ
ประกันภัยแต่ผูเ้ดียว  ผูเ้อำประกนัภัย
สำมำรถโอนให้บุคคลอื่นได้ โดยท ำเป็น
หนังสือแจ้งบริษัทผู้รับประกันภัย และ
บริษัทฯ เห็นชอบ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

4 การโอนประโยชน์แห่ง
สัญญาประกนัภัย 
 

ในระหว่ำงกรมธรรมม์ีผลบังคับ ผู้เอำ
ประกันภัยมีสิทธิจะโอนประโยชน์ตำม
สัญญำประกันภัยนี้ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่
ผู้รับประโยชน์กไ็ด้ เว้นแตจ่ะได้ส่งมอบ
กรมธรรม์ให้แก่ผูร้ับประโยชน์ไปแล้ว  กำร
โอนจะมผีลเมื่อบริษัทประกันภัยได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือ และได้บันทึกสลักหลงั
กรมธรรม์แล้ว 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

5 ผู้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ 

ระบุหรือไมร่ะบุกไ็ด-้กรณีระบุผูร้ับ
ประโยชน์มำกกว่ำ 1 คน และผูร้ับ
ประโยชนร์ำยใดเสียชีวิตก่อน ผูเ้อำ
ประกันภัยควรแจ้งให้ผูร้ับประกันภัยทรำบ 
กรณไีม่ได้แจ้งเปลี่ยนผูร้ับประโยชน์ บริษัท
จะจ่ำยเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ท่ีเหลือคนละเท่ำ ๆ กัน 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

6 การเปลีย่นตวัผู้รับ
ประโยชน์ 

ผู้เอำประกันภัยจะเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ได้ 
เว้นแต่ได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้ผูร้ับ
ประโยชนไ์ปแล้วและผู้รับประโยชน์ได้
บอกกล่ำวเป็นหนังสือแสดงควำมจ ำนงไป
ยังบริษัทว่ำจะถือเอำประโยชน์ตำมสัญญำ
นั้น 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

7 การแก้ไขกรมธรรม์ กำรแก้ไขกรมธรรม์นี้จะมีผลสมบูรณ์
ต่อเมื่อบริษัทตกลงรับกำรแก้ไขและจะมี
ผลบังคับต่อเมื่อบริษัทได้บันทึกแกไ้ขใน
กรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
8 การฆ่าตวัตายหรือถูก

ฆาตกรรม 
1)  ผู้เอำประกันภยัฆ่ำตัวตำย ควำมรับผิด

ของบริษัทจะคืนเงินในส่วนของกำร
ลงทุนทั้งหมดที่อยู่ในมูลค่ำบญัชี
กรมธรรม์รวมกับค่ำธรรมเนียมที่
บริษัทเรียกเก็บจำกผูเ้อำประกันภยั 
ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรขอใบแจ้ง
รำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของ
กรมธรรม์ประกันภัย 

2)  ผู้รับประโยชน์ฆ่ำตัวตำย ควำมรับผดิ
ของบริษัท จะมีเพียงคืนเงินในส่วน
ของกำรลงทุนทั้งหมดที่อยู่ในมูลคำ่
บัญชีกรมธรรม ์

1)  ผู้เอำประกันภยัฆ่ำตัวตำย ควำมรับผิด
ของบริษัทจะคืนเงินในส่วนท่ีไดร้ับจำก
กำรขำยคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้
เอำประกันภัยรวมกับค่ำธรรมเนียมที่
บริษัทเรียกเก็บจำกผูเ้อำประกันภยั 
ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรขอใบแจ้ง
รำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของ
กรมธรรม์ประกันภัย 

2)  ผู้รับประโยชน์ฆ่ำตัวตำย ควำมรับผดิ
ของบริษัทจะคืนเงินในส่วนท่ีไดร้ับจำก
กำรขำยคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ    
ผู้เอำประกันภัย 

9 การแถลงอายุหรือเพศ  
คลาดเคลื่อน 

1) ผู้เอำประกันภยัมีชีวิตอยู่และช ำระค่ำ
กำรประกันภัยไว้ต่ ำกว่ำอำยุหรือเพศ
จริง ผู้เอำประกันภัยต้องช ำระเพิ่มค่ำ
กำรประกันภัยส่วนท่ีขำดส ำหรับเดือน
ปัจจุบัน และเดือนต่อ ๆ ไป แต่ถ้ำผู้
เอำประกันภัยช ำระคำ่ประกันภัยไว้
เกิน บริษัทจะคืนค่ำกำรประกันภยั
ส่วนท่ีช ำระไวเ้กินท่ีไดเ้รียกเก็บมำ
ทั้งหมดให ้

2) ผู้เอำประกันภยัเสียชีวิตและช ำระค่ำ
กำรประกันภัยไว้ต่ ำกว่ำอำยุหรือเพศ
จริง บริษัทจะจ่ำยผลประโยชน์กรณี
เสียชีวิตลดลงตำมส่วน แต่ถ้ำผูเ้อำ
ประกันภัยช ำระค่ำกำรประกันภัยไว้
เกิน บริษัทจะคืนค่ำกำรประกันภยั
ส่วนท่ีช ำระไวเ้กินท่ีไดเ้รียกเก็บมำ
ทั้งหมดให ้

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-17 
 

 

 
 

ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
10 การแจ้งตายและ      

การพสูิจน์ศพ 
 

1)  ถ้ำผู้เอำประกันภยัเสยีชีวิต ผู้รบั
ประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบ
ภำยใน 14 วันนับแต่เสียชีวิต กรณี  
ไม่ทรำบว่ำเสียชีวิต หรือมีประกันชีวิต 
ต้องแจ้งภำยใน 7 วันนับแต่ทรำบ 
และส่งมอบหลักฐำนกำรเสียชีวิต 

2) ฝ่ำยผู้เอำประกันภยัต้องยินยอมให้
ควำมร่วมมือในกำรพิสูจน์ศพเมื่อ
บริษัทฯ เห็นว่ำจ ำเป็นและไม่ขดัตอ่
กฎหมำย หรือหลักศำสนำ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

11 สิทธิเกีย่วกบัเงนิค้างจ่าย
ในกรมธรรม์ 

หำกผู้เอำประกันภยั หรือผูร้ับประโยชน์
ตำมกรมธรรม์ไม่มำรบัเงินที่มีสิทธไิด้รับ
ตำมกรมธรรม์ภำยใน 3 เดือนนับแต่วันที่
กรมธรรม์ครบก ำหนด หรือผู้เอำ
ประกันภัยถึงแก่กรรม บริษัทฯ จะให้
ดอกเบี้ยส ำหรับเงินดังกล่ำวท้ังหมด ใน
อัตรำดอกเบีย้ขั้นต่ ำที่ใช้ในกำรค ำนวณเบี้ย
ประกันภัยของกำรประกันชีวิตประเภท
สำมัญ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

12 การระงบัข้อพพิาทโดย
อนุญาโตตุลาการ 

กรณีมีข้อพิพำทขัดแย้งภำยใต้กรมธรรม์นี้ 
บริษัทฯ ตกลงยินยอมให้ท ำกำรวนิิจฉัย   
ช้ีขำดโดยอนุญำโตตุลำกำร 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

13 การช าระเบีย้ประกนัภัย 
 

กำรช ำระเบีย้ประกันภัยจะต้องช ำระก่อน 
หรือในวันถึงก ำหนดโดยช ำระเป็นงวดรำย
ปี รำย 6 เดือน รำย 3 เดือน หรือรำย
เดือน ณ ส ำนักงำนใหญ่ หรือสำขำของ
บริษัท หรือกับนำยหน้ำ เป็นหนังสือจำก
บริษัท โดยบริษัทฯ จะออกใบเสรจ็รับเงิน
เบี้ยประกันภัยใหไ้ว้เป็นหลักฐำน 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

14 ระยะเวลาผ่อนผนัช าระ
เบีย้ประกนัภัย 

หำกผู้เอำประกันภยัมิได้ช ำระเบี้ย
ประกันภัยเมื่อครบก ำหนดช ำระเบี้ย
ประกันภัย บริษัทฯ จะผ่อนผันให้เป็นเวลำ 
31 วัน นับแต่วันครบก ำหนดช ำระเบี้ย 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 
 

 
 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-3 
 

 

 
 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้าลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-17 
 

 

 
 

ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
10 การแจ้งตายและ      

การพสูิจน์ศพ 
 

1)  ถ้ำผู้เอำประกันภยัเสยีชีวิต ผู้รบั
ประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบ
ภำยใน 14 วันนับแต่เสียชีวิต กรณี  
ไม่ทรำบว่ำเสียชีวิต หรือมีประกันชีวิต 
ต้องแจ้งภำยใน 7 วันนับแต่ทรำบ 
และส่งมอบหลักฐำนกำรเสียชีวิต 

2) ฝ่ำยผู้เอำประกันภยัต้องยินยอมให้
ควำมร่วมมือในกำรพิสูจน์ศพเมื่อ
บริษัทฯ เห็นว่ำจ ำเป็นและไม่ขดัตอ่
กฎหมำย หรือหลักศำสนำ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

11 สิทธิเกีย่วกบัเงนิค้างจ่าย
ในกรมธรรม์ 

หำกผู้เอำประกันภยั หรือผูร้ับประโยชน์
ตำมกรมธรรม์ไม่มำรบัเงินที่มีสิทธไิด้รับ
ตำมกรมธรรม์ภำยใน 3 เดือนนับแต่วันที่
กรมธรรม์ครบก ำหนด หรือผู้เอำ
ประกันภัยถึงแก่กรรม บริษัทฯ จะให้
ดอกเบี้ยส ำหรับเงินดังกล่ำวท้ังหมด ใน
อัตรำดอกเบีย้ขั้นต่ ำที่ใช้ในกำรค ำนวณเบี้ย
ประกันภัยของกำรประกันชีวิตประเภท
สำมัญ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

12 การระงบัข้อพพิาทโดย
อนุญาโตตุลาการ 

กรณีมีข้อพิพำทขัดแย้งภำยใต้กรมธรรม์นี้ 
บริษัทฯ ตกลงยินยอมให้ท ำกำรวนิิจฉัย   
ช้ีขำดโดยอนุญำโตตุลำกำร 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

13 การช าระเบีย้ประกนัภัย 
 

กำรช ำระเบีย้ประกันภัยจะต้องช ำระก่อน 
หรือในวันถึงก ำหนดโดยช ำระเป็นงวดรำย
ปี รำย 6 เดือน รำย 3 เดือน หรือรำย
เดือน ณ ส ำนักงำนใหญ่ หรือสำขำของ
บริษัท หรือกับนำยหน้ำ เป็นหนังสือจำก
บริษัท โดยบริษัทฯ จะออกใบเสรจ็รับเงิน
เบี้ยประกันภัยใหไ้ว้เป็นหลักฐำน 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

14 ระยะเวลาผ่อนผนัช าระ
เบีย้ประกนัภัย 

หำกผู้เอำประกันภยัมิได้ช ำระเบี้ย
ประกันภัยเมื่อครบก ำหนดช ำระเบี้ย
ประกันภัย บริษัทฯ จะผ่อนผันให้เป็นเวลำ 
31 วัน นับแต่วันครบก ำหนดช ำระเบี้ย 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 
 

 
 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
  ประกันภัย ถ้ำผู้เอำประกันภยัเสยีชีวิตใน

ระหว่ำงระยะเวลำผ่อนผัน บริษัทฯจะหัก
เบี้ยประกันภัยของสญัญำเพิม่เตมิใดๆ  
(ถ้ำมี) ที่ช ำระให้บริษัทฯยังไม่เตม็ปีในรอบ
ปีกรมธรรม์นั้นออกจำกจ ำนวนเงินซึ่ง
บริษัทฯ จะชดใช้ตำมกรมธรรม ์

 

15 การขาดอายุของ
กรมธรรม์ 

ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำร และค่ำใช้จ่ำย
กำรรักษำกรมธรรม์ท่ียังช ำระไม่ครบ ถือ
เป็นหนี้สินท่ีค้ำงช ำระภำยใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ กำรหยดุพักช ำระเบีย้
ประกันภัย บริษัทจะท ำกำรถอนเงินจำก
มูลค่ำบญัชีกรมธรรม์มำช ำระ
ค่ำธรรมเนียมให้และเมื่อมลูค่ำบัญชี
กรมธรรม์ไม่เพียงพอที่จะช ำระ
ค่ำธรรมเนียมในเดือนใด กรมธรรม์จะ
ยังคงให้ควำมคุ้มครองจนถึงวันครบรอบ
เดือนนั้น และกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ 
โดยค่ำธรรมเนียมที่ช ำระไม่ครบถอืเป็น
หนี้สิน 

ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม์ และ
ค่ำใช้จ่ำยกำรรักษำกรมธรรม์ที่ยังช ำระไม่
ครบ ถือเป็นหนี้สินท่ีค้ำงช ำระภำยใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี ้
กำรหยุดพักช ำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะ
ท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนมำช ำระ
ค่ำธรรมเนียมให้และหำกมูลคำ่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนไมเ่พียงพอท่ีจะช ำระ
ค่ำธรรมเนียมในเดือนใด กรมธรรม์จะยังคง
ให้ควำมคุ้มครองจนถึงวันครบรอบเดือนนั้น 
และกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับโดย
ค่ำธรรมเนียมที่ช ำระไม่ครบ ถือเปน็หนี้สิน 

16 การต่ออายุกรมธรรม์
ประกนัชีวติ 

ภำยในระยะเวลำห้ำปี (5 ปี) นับแต่วันที่
กรมธรรม์ขำดอำยุ ผู้เอำประกันภยัอำจขอ
ต่ออำยุกรมธรรมไ์ด้ กำรต่ออำยุกรมธรรม์
จะมีผลบังคับเมื่อบริษัทฯ ได้อนุมตัิแล้ว 
เบี้ยประกันภัยหลักท่ีช ำระเพื่อต่ออำยุ
กรมธรรม์จะถูกคดิค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรประกันภัยส ำหรับเบี้ย
ประกันภัยหลักในอัตรำที่นับต่อเนือ่งจำก
เบี้ยประกันภัยที่ช ำระครั้งสดุท้ำยก่อน
กรมธรรม์ขำดอำย ุ

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-19 
 

 

 
 

ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
17 การเวนคนืกรมธรรม์ หำกมีกำรช ำระเบี้ยประกันภัยมำจนถึง

เวลำที่มีเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ และ
กรมธรรม์ยังมผีลบังคับ ผู้เอำประกันภัย
ย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญำได้โดยขอ
เวนคืนกรมธรรม์ และรับเงินค่ำเวนคืน
กรมธรรม์ซึ่งมีค่ำเท่ำกับมลูค่ำบัญชี
กรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรถอนมูลค่ำบญัชีกรมธรรม์ประกันภัย
ตำมที่ระบุไว้ในตำรำงค่ำใช้จ่ำยกรมธรรม์
ประกันภัยรวมกับค่ำกำรประกันภยัตำม
จ ำนวนวันท่ียังไม่ได้ให้ควำมคุม้ครอง    
(ถ้ำมี)  และย่อมท ำให้กรมธรรม์ประกันภัย
นี้สิ้นผลบังคับลง 

หำกมีกำรช ำระเบี้ยประกันภัยมำจนถึงเวลำ
ที่มีเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ และกรมธรรมย์ัง
มีผลบังคับ ผู้เอำประกันภยัย่อมมสีิทธิจะ
บอกเลิกสญัญำไดโ้ดยขอเวนคืนกรมธรรม์ 
และรับเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ซึ่งมีค่ำ
เท่ำกับมูลค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรถอนเงินจำกกรมธรรม์
ประกันภัยตำมทีร่ะบไุว้ในตำรำงคำ่ใช้จ่ำย
กรมธรรม์ประกันภัยรวมกับค่ำกำร
ประกันภัยตำมจ ำนวนวันท่ียังไมไ่ด้ให้ควำม
คุ้มครอง (ถ้ำม)ี และย่อมท ำให้กรมธรรม์
ประกันภัยนีส้ิ้นผลบังคับลง 
 

18 การค านวณมูลค่าบัญชี 
กรมธรรม์ 
 

มูลค่ำบญัชีของกรมธรรม์ประกันภยั ณ  
สิ้นวันใด ๆ จะเท่ำกับมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ 
ณ สิ้นวันท่ีผ่ำนมำ 
 บวก เบี้ยประกันภัยที่ช ำระหักคำ่ใช้จ่ำย  
       กำรด ำเนินกำร (ถ้ำมี) 
 หัก  ค่ำกำรประกันภัยและค่ำใช้จำ่ยกำร 
       รักษำกรมธรรม์ (ถ้ำม)ี 
 หัก  จ ำนวนเงินท่ีถอนจำกมูลค่ำบญัชี 
 บวก ผลตอบแทนท่ีสมทบให ้

ผลรวมของจ ำนวนหน่วยลงทุนคณูกับมูลค่ำ
หน่วยลงทุน ณ วันท่ีประเมินรำคำของแต่
ละกองทุน 

19 การถอนเงนิจาก
กรมธรรม์ 
 

ผู้เอำประกันภัยสำมำรถถอนเงินจำกมูลค่ำ
บัญชีกรมธรรม์ตำมเกณฑ์ที่บริษัทฯ
ก ำหนด และต้องแจ้งให้บริษัททรำบเป็น
ลำยลักษณ์อักษรโดยกำรถอนแต่ละครั้ง 
จ ำนวนเงินท่ีได้รับจะต้องไม่ต่ ำกวำ่ … บำท 
ซึ่งจ ำนวนเงินท่ีได้จำกกำรถอนแตล่ะครั้ง
จะเท่ำกับจ ำนวนเงินท่ีถอนหักด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรถอนมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์
ประกันภัยตำมทีร่ะบไุว้ในตำรำงคำ่ใช้จ่ำย
กรมธรรม์ประกันภัย และมลูค่ำบญัชีกรม 

เอำประกันภัยสำมำรถถอนเงินจำก
กรมธรรม์ตำมเกณฑ์ที่บริษัทฯก ำหนด  และ
ต้องแจ้งให้บริษัททรำบเป็นลำยลกัษณ์
อักษรโดยกำรถอนแต่ละครั้ง จ ำนวนเงินท่ี
ได้รับจะต้องไม่ต่ ำกว่ำ … บำท ซึ่งจ ำนวน
เงินท่ีได้จำกกำรถอนแต่ละครั้งจะเท่ำกับ
จ ำนวนเงินท่ีถอนหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ถอนเงินจำกกรมธรรม์ประกันภัยตำมที่ระบุ
ไว้ในตำรำงค่ำใช้จ่ำยกรมธรรม์ประกันภัย  
และมลูค่ำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนภำยหลัง 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-3 
 

 

 
 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-19 
 

 

 
 

ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
17 การเวนคนืกรมธรรม์ หำกมีกำรช ำระเบี้ยประกันภัยมำจนถึง

เวลำที่มีเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ และ
กรมธรรม์ยังมผีลบังคับ ผู้เอำประกันภัย
ย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญำได้โดยขอ
เวนคืนกรมธรรม์ และรับเงินค่ำเวนคืน
กรมธรรม์ซึ่งมีค่ำเท่ำกับมลูค่ำบัญชี
กรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรถอนมูลค่ำบญัชีกรมธรรม์ประกันภัย
ตำมที่ระบุไว้ในตำรำงค่ำใช้จ่ำยกรมธรรม์
ประกันภัยรวมกับค่ำกำรประกันภยัตำม
จ ำนวนวันท่ียังไม่ได้ให้ควำมคุม้ครอง    
(ถ้ำมี)  และย่อมท ำให้กรมธรรม์ประกันภัย
นี้สิ้นผลบังคับลง 

หำกมีกำรช ำระเบี้ยประกันภัยมำจนถึงเวลำ
ที่มีเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ และกรมธรรมย์ัง
มีผลบังคับ ผู้เอำประกันภยัย่อมมสีิทธิจะ
บอกเลิกสญัญำไดโ้ดยขอเวนคืนกรมธรรม์ 
และรับเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ซึ่งมีค่ำ
เท่ำกับมูลค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรถอนเงินจำกกรมธรรม์
ประกันภัยตำมทีร่ะบไุว้ในตำรำงคำ่ใช้จ่ำย
กรมธรรม์ประกันภัยรวมกับค่ำกำร
ประกันภัยตำมจ ำนวนวันท่ียังไมไ่ด้ให้ควำม
คุ้มครอง (ถ้ำม)ี และย่อมท ำให้กรมธรรม์
ประกันภัยนีส้ิ้นผลบังคับลง 
 

18 การค านวณมูลค่าบัญชี 
กรมธรรม์ 
 

มูลค่ำบญัชีของกรมธรรม์ประกันภยั ณ  
สิ้นวันใด ๆ จะเท่ำกับมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ 
ณ สิ้นวันท่ีผ่ำนมำ 
 บวก เบี้ยประกันภัยที่ช ำระหักคำ่ใช้จ่ำย  
       กำรด ำเนินกำร (ถ้ำมี) 
 หัก  ค่ำกำรประกันภัยและค่ำใช้จำ่ยกำร 
       รักษำกรมธรรม์ (ถ้ำม)ี 
 หัก  จ ำนวนเงินท่ีถอนจำกมูลค่ำบญัช ี
 บวก ผลตอบแทนท่ีสมทบให ้

ผลรวมของจ ำนวนหน่วยลงทุนคณูกับมูลค่ำ
หน่วยลงทุน ณ วันท่ีประเมินรำคำของแต่
ละกองทุน 

19 การถอนเงนิจาก
กรมธรรม์ 
 

ผู้เอำประกันภัยสำมำรถถอนเงินจำกมูลค่ำ
บัญชีกรมธรรม์ตำมเกณฑ์ที่บริษัทฯ
ก ำหนด และต้องแจ้งให้บริษัททรำบเป็น
ลำยลักษณ์อักษรโดยกำรถอนแต่ละครั้ง 
จ ำนวนเงินท่ีได้รับจะต้องไม่ต่ ำกวำ่ … บำท 
ซึ่งจ ำนวนเงินท่ีได้จำกกำรถอนแตล่ะครั้ง
จะเท่ำกับจ ำนวนเงินท่ีถอนหักด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรถอนมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์
ประกันภัยตำมทีร่ะบไุว้ในตำรำงคำ่ใช้จ่ำย
กรมธรรม์ประกันภัย และมลูค่ำบญัชีกรม 

เอำประกันภัยสำมำรถถอนเงินจำก
กรมธรรม์ตำมเกณฑ์ที่บริษัทฯก ำหนด  และ
ต้องแจ้งให้บริษัททรำบเป็นลำยลกัษณ์
อักษรโดยกำรถอนแต่ละครั้ง จ ำนวนเงินท่ี
ได้รับจะต้องไม่ต่ ำกว่ำ … บำท ซึ่งจ ำนวน
เงินท่ีได้จำกกำรถอนแต่ละครั้งจะเท่ำกับ
จ ำนวนเงินท่ีถอนหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ถอนเงินจำกกรมธรรม์ประกันภัยตำมที่ระบุ
ไว้ในตำรำงค่ำใช้จ่ำยกรมธรรม์ประกันภัย  
และมลูค่ำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนภำยหลัง 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
  ธรรม์ประกันภยัภัยภำยหลังจำกกำรถอน

จะต้องเหลือไม่น้อยกว่ำ....บำท 
จำกกำรถอนจะต้องเหลือไม่น้อยกว่ำ...บำท  

20 การหยุดพกัช าระเบีย้
ประกนัภัย 

ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมผีล
บังคับ และมีมลูค่ำบญัชีกรมธรรม ์หำก   
ผู้เอำประกันภัยไม่ช ำระเบี้ยประกนัภัย
หลักภำยในระยะเวลำผ่อนผันช ำระเบี้ย
ประกันภัย กรมธรรม์จะมลีักษณะเป็นกำร
หยุดพักช ำระเบี้ยประกันภัย และจะมีผล
บังคับต่อไปตรำบเท่ำท่ีมลูค่ำบญัชี
กรมธรรม์ยังมีเพยีงพอท่ีจะช ำระคำ่กำร
ประกันภัย คำ่ใช้จ่ำยกำรรักษำกรมธรรม์ 
โดยกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว จะถูกถอน
จำกมูลค่ำบญัชีกรมธรรม์ จนกระทั่งมูลค่ำ
บัญชีกรมธรรม์เท่ำกับหรือน้อยกวำ่ศูนย์ 
หลังจำกนั้นกรมธรรม์ยอมขำดอำยุ และ
สิ้นผลบังคับ 

ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมผีลบังคับ 
มีมูลค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หำกผู้เอำ
ประกันภัยไม่ช ำระเบีย้ประกันภัยหลัก
ภำยในระยะเวลำผ่อนผันช ำระเบีย้
ประกันภัย กรมธรรม์จะมลีักษณะเป็นกำร
หยุดพักช ำระเบี้ยประกันภัย  และจะมีผล
บังคับต่อไปตรำบเท่ำท่ีมลูค่ำรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนยังมีเพียงพอที่จะช ำระค่ำกำร
ประกันภัย คำ่ใช้จ่ำยกำรรักษำกรมธรรม์ 
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม์โดยกำร
ช ำระค่ำใช้จ่ำยดังกลำ่ว จะถูกถอนจำก
มูลค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จนกระทั่งมูลค่ำ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่ำกับหรือนอ้ยกว่ำ
ศูนย์ หลังจำกน้ันกรมธรรม์ยอมขำดอำยุ 
และสิ้นสุดผลบังคับ 

21 การขอกลับมาช าระเบี้ย
ประกนัภัย 

ระหว่ำงกำรหยุดพักช ำระเบี้ยประกันภัย 
และกรมธรรม์ประกันภัยยังมผีลบงัคับ    
ผู้เอำประกันภัยสำมำรถขอกลับมำช ำระ
เบี้ยประกันภัย โดยไม่ต้องแสดงหลักฐำน
เดี่ยวกับคณุสมบัติที่จะเอำประกันภัยได้ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรันซ์ 

22 การ ส่ ง ใบ แ จ้งรายงาน
สถานะทางการเงินของ
กรมธรรม์ 

บริษัทจะจัดส่งรำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน
ของกรมธรรม์ประกันภยัให้แก่ผูเ้อำ
ประกันภัย อย่ำงน้อยปลีะ 1 ครั้ง ถ้ำ
มำกกว่ำน้ีบริษัทอำจเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรันซ ์

23 การกู้ยมืตามกรมธรรม์ ในขณะที่กรมธรรม์ ประกันภยัมีผลบังคับ 
ผู้เอำประกันภัยมีสิทธิขอกู้ยืมเงินตำม
กรมธรรม์ประกันภัยโดยโอนผลประโยชน์
แห่งกรมธรรม์นี้เป็นกำรประกันหนี้กู้ยืม 
ในกำรกู้ยืมเงินน้ี มลูค่ำบัญชีกรมธรรม์
ประกันภัยจะยังคงได้รับผลตอบแทน
ตำมปกตเิสมือนหนึ่งมไิดม้ีกำรกู้ยมืเงิน
ตำมกรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่ำงใด 

ไม่มี 
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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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ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
24 สิทธิในการขอยกเลกิ

กรมธรรม์ 
โดยบริษัทจะคืนเงินมลูค่ำบญัชีกรมธรรม์ 
ค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ที่บริษัทไดเ้รียก
เก็บ และค่ำตรวจสุขภำพตำมที่จ่ำยจริง 
(ถ้ำมี) 

โดยบริษัทจะคืนมลูค่ำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทั้งหมด ค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้
เรียกเก็บ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยฉบับละ 500 
บำท และค่ำตรวจสุขภำพตำมที่จำ่ยจริง 
(ถ้ำมี) 

25 การสับเปลีย่นกองทุน ไม่ม ี ผู้เอำประกันภัยสำมำรถร้องขอให้บริษัท
ด ำเนินกำรสับเปลี่ยนกองทุนบำงสว่นหรือ
ทั้งหมด จำกกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุน
หนึ่งได้ โดยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของ
กองทุนปลำยทำง โดยบริษัทอำจจะก ำหนด
จ ำนวนครั้งให้ผู้เอำประกันภัย สำมำรถ
สับเปลี่ยนกองทุนได้ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
หำกเกินกว่ำที่ก ำหนดจะมีค่ำใช้จ่ำยตำมที่
ก ำหนดไว้ในตำรำงค่ำกรมธรรม ์

 
2. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายกรมธรรม์ 

          กรมธรรม์ประกันชีวิตหลักของแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) และ
แบบ               ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit -Linked Insurance) เหมือนสัญญำประกันชีวิตพื้นฐำนที่บริษัท
ประกันภัยจะจัดท ำสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง ส ำหรับแนบไว้กับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลกั 
เพื่อให้มีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก เพื่อขยำยควำมคุ้มครอง หรือเพิ่มประโยชน์พิเศษนอกเหนือจำก
ควำมคุ้มครอง หรือผลประโยชน์ที่ได้จำกกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ หรือบันทึกสลัก
หลังนี้ เรียกว่ำ สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ (Riders) ซึ่งผู้เอำประกันภัยจะเลือกซื้อเพิ่ม หรือไม่ต้องกำรก็ได้ 
สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life 
Insurance)  และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit -Linked Insurance) จะเหมือนกัน
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐำน ประกอบด้วย 
 2.1 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ 
 2.2 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกำรประกันสุขภำพ 
 2.3 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกำรให้สิทธิในกำรยกเว้นไม่ต้องช ำระเบี้ยประกันภัย 
 2.4 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยผลประโยชน์ผู้ช ำระเบี้ยประกันภัย 
 2.5 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกำรประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลำ 
 รำยละเอียดมีดังนี้ 
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ยูนิต ลิงค ์ ไลฟ์ อินชัวรันซ ์ (Unit-Link Life Insurance)
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
24 สิทธิในการขอยกเลกิ

กรมธรรม์ 
โดยบริษัทจะคืนเงินมลูค่ำบญัชีกรมธรรม์ 
ค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ที่บริษัทไดเ้รียก
เก็บ และค่ำตรวจสุขภำพตำมที่จ่ำยจริง 
(ถ้ำมี) 

โดยบริษัทจะคืนมลูค่ำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทั้งหมด ค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้
เรียกเก็บ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยฉบับละ 500 
บำท และค่ำตรวจสุขภำพตำมที่จำ่ยจริง 
(ถ้ำมี) 

25 การสับเปลีย่นกองทุน ไม่ม ี ผู้เอำประกันภัยสำมำรถร้องขอให้บริษัท
ด ำเนินกำรสับเปลี่ยนกองทุนบำงสว่นหรือ
ทั้งหมด จำกกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุน
หนึ่งได้ โดยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของ
กองทุนปลำยทำง โดยบริษัทอำจจะก ำหนด
จ ำนวนครั้งให้ผู้เอำประกันภัย สำมำรถ
สับเปลี่ยนกองทุนได้ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
หำกเกินกว่ำที่ก ำหนดจะมีค่ำใช้จ่ำยตำมที่
ก ำหนดไว้ในตำรำงค่ำกรมธรรม ์

 
2. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายกรมธรรม์ 

          กรมธรรม์ประกันชีวิตหลักของแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) และ
แบบ               ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit -Linked Insurance) เหมือนสัญญำประกันชีวิตพื้นฐำนที่บริษัท
ประกันภัยจะจัดท ำสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง ส ำหรับแนบไว้กับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลกั 
เพื่อให้มีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก เพื่อขยำยควำมคุ้มครอง หรือเพิ่มประโยชน์พิเศษนอกเหนือจำก
ควำมคุ้มครอง หรือผลประโยชน์ที่ได้จำกกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ หรือบันทึกสลัก
หลังนี้ เรียกว่ำ สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ (Riders) ซึ่งผู้เอำประกันภัยจะเลือกซื้อเพิ่ม หรือไม่ต้องกำรก็ได้ 
สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life 
Insurance)  และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit -Linked Insurance) จะเหมือนกัน
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐำน ประกอบด้วย 
 2.1 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ 
 2.2 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกำรประกันสุขภำพ 
 2.3 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกำรให้สิทธิในกำรยกเว้นไม่ต้องช ำระเบี้ยประกันภัย 
 2.4 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยผลประโยชน์ผู้ช ำระเบี้ยประกันภัย 
 2.5 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกำรประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลำ 
 รำยละเอียดมีดังนี้ 
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           2.1 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์นี้ ผู้เอำ
ประกันภัยจะเลือกซื้อหรือไม่ หรือจะซื้อเท่ำใดก็ได้ แต่โดยทั่วไปจะซื้อได้เท่ำกับจ ำนวนเงินเอำประกันชีวิต  หำกซื้อ
ควบกับกำรประกันชีวิตจะต้องช ำระเบี้ยประกันอุบัติเหตุพร้อมกับเบี้ยประกันชีวิต                            

                  อุบัติเหตุ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงฉับพลัน จำกปัจจัยภำยนอกร่ำงกำยและท ำให้เกิดผล ที่ผู้เอำ
ประกันภัยมิได้เจตนำหรือมุ่งหวัง                                                                                                                                                                                      
   สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยฯ นี้ เป็นสัญญำที่มีอำยุ 1 ปี ผู้เอำประกันภัยจะท ำกำรต่อสัญญำได้ทุกปี หรือผู้เอำ
ประกันภัยจะเลือกซื้อหรือไม่ หรือจะซื้อเท่ำใดก็ได้  โดยทั่วไปจะซื้อได้เท่ำกับจ ำนวนเงินเอำประกันชีวิต หำกซื้อควบ
กับกำรประกันชีวิตจะต้องช ำระเบี้ยประกันอุบัติเหตุพร้อมกับเบี้ยประกันชีวิต                                                                                                                                                                                              

สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ คือสัญญำที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะจ่ำยเงินชดเชยให้
ผู้เอำประกันภัยตำมผลประโยชน์อันพึงได้รับ เนื่องจำกอุบัติเหตุที่ได้ตกลงไว้ สัญญำนี้จะสิ้นสุดลงพร้อม ๆ กับ
กรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก หรือเมื่อผู้เอำประกันภัยมีอำยุเกิน 60 ปี แล้วแต่อย่ำงใดจะเกิดขึ้นก่อน หรือสิ้นสุดลงเมื่อ         
ผู้เอำประกันภัยใช้สิทธิแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักเพื่อเวนคืนกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 
อินชัวรันซ์ และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ไม่มีมูลค่ำเงินส ำเร็จ มูลค่ำขยำยเวลำ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ                 
ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ยูนิตลิงค์เป็นสัญญำตลอดชีพ 

สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ (Accidental Death 
Benefit: ADB) แบ่งได้เป็น 3 แบบคือ 

                        1) สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองกำรเสียชีวิต และกำรสูญเสียอวัยวะะเนื่องจำก
อุบัติเหตุ (Accidental Death and Dismemberment: AD&D) ถ้ำควำมบำดเจ็บที่ ได้รับท ำให้ผู้ เอำประกันภัย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสำยตำ ภำยใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือควำมบำดเจ็บที่ได้รับท ำให้ผู้เอำ
ประกันภัยต้องรักษำตัวติดต่อกันในฐำนะคนไข้ใน ในโรงพยำบำล และเสียชีวิตเพรำะควำมบำดเจ็บนั้น บริษัทจะ
จ่ำยเงินชดเชยเมื่อใด  บริษัทจะจ่ำยเงินชดเชยให้ตำมตำรำงรำยกำรทดแทนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

       

รายการทดแทน อตัราร้อยละของจ านวนเงนิเอาประกนัภัยอุบัตเิหต ุ
1. กำรเสียชีวิต 
2. กำรสูญเสียอวัยวะและสำยตำ 
    2.1   มือ 2 ข้ำง หรือเท้ำ 2 ข้ำง หรือสำยตำ 2 ข้ำง 

2.2   มือ 1 ข้ำง และเท้ำ 1 ข้ำง หรือมือ 1 ข้ำง และสำยตำ  
       1 ข้ำง หรือเท้ำ 1 ข้ำง และสำยตำ 1 ข้ำง 

    2.3   มือ 1 ข้ำง หรือเท้ำ 1 ข้ำง หรือสำยตำ 1 ข้ำง 
2.4  นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วช้ีของมือข้ำงเดียวกันโดยต้องตัด

ออกไปที่หรือเหนือโคนนิ้ว  

------------- 
 

------------- 
------------- 

 
------------- 
------------- 

                              
                         2) สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และกำรทุพพล

ภำพเนื่องจำกอุบัติเหตุ (Accidental Death and Indemnity: AI) ถ้ำควำมบำดเจ็บที่ได้รับท ำให้ผู้ เอำประกันภัย
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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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เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสำยตำ หรือทุพพลภำพภำยใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือควำมบำดเจ็บที่ได้รับ
ท ำให้ผู้เอำประกันภัยต้องรักษำตัวติดต่อกันในฐำนะคนไข้ใน ในโรงพยำบำล และเสียชีวิตเพรำะควำมบำดเจ็บนั้น
เมื่อใด บริษัทจะจ่ำยเงินชดเชยให้ตำมตำรำงรำยกำรที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย                   

                         3) สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุ ถ้ำหำก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผลโดยตรงท ำให้ผู้เอำประกันภัยได้รับบำดเจ็บจนต้องเข้ำรับกำรรักษำจำกแพทย์ หรือต้องรักษำตัว
ในโรงพยำบำล หรือต้องจ้ำงพยำบำลที่มีใบอนุญำตตำมกฎหมำยเพื่อให้กำรพยำบำล บริษัทจะจ่ำยเงินชดเชยค่ำใช้จ่ำย
แก่ผู้เอำประกันภัยตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินจ ำนวนเงินเอำประกันภัยค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุ ตำมที่ระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัย 

                        กรณีกำรจ่ำยเงินชดเชยเป็น 2 เท่ำจำกอุบัติเหตุพิเศษ โดยปกติสัญญำเพิ่มเติมฯ ทั้ง 3 แบบข้ำงต้นนี้จะ
จ่ำยเงินทดแทนให้เป็น 2 เท่ำของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย หำกกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภำพของผู้เอำ
ประกันภัยเกิดจำกอุบัติเหตุพิเศษ ซึ่งได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกไฟไหม้ในโรงมหรสพ โรงแรม หรืออำคำรสำธำรณะ 
ซึ่งผู้เอำประกันภัยได้ร่วมอยู่ ณที่นั้นในขณะที่เกิดเหตุ หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่รถไฟ หรือรถโดยสำรประจ ำทำงที่ได้รับ
อนุญำตให้รับส่งในเส้นทำงประจ ำ  หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่ลิฟต์ ซึ่งผู้เอำประกันภัยก ำลังโดยสำรอยู่ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้
ในเหมืองแร่ หรือสถำนที่ก่อสร้ำง)                                                        

                        สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุนี้  จะไม่คุ้มครองควำมสูญเสียจำก
กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ และกำรทุพพลภำพ อันเกิดจำกสำเหตุต่อไปนี้ 
                    (1) กำรถูกฆ่ำ หรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำยโดยเจตนำ 
                              (2) สงครำม (ไม่ว่ำจะประกำศ หรือไม่ก็ตำม ) กำรรุกรำน หรือกำรกระท ำของศัตรูต่ำงชำติ 
สงครำมกลำงเมือง กำรปฏิวัติ กำรกบฎ กำรที่ประชำชนก่อควำมวุ่นวำยถึงขนำดลุกฮือขึ้นต่อต้ำนรัฐบำล กำรจลำจล 
กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิบัติกำรของผู้ก่อกำรร้ำย 

                              (3) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยล่ำสัตว์ในป่ำ แข่งรถหรือแข่งเรือทุ-กชนิด แข่งม้ำ เล่น หรือแข่งสกีทุก
ชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่กำรโดดร่มเพื่อรักษำชีวิต) ขณะก ำลังขึ้นหรือก ำลังลง หรือโดยสำรอยู่ใน
บอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีน หรือไต่เขำที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ด ำน้ ำที่ต้องใช้ถังอำกำศและเครื่องช่วย
หำยใจใต้น้ ำ 

                            (4) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยก ำลังขึ้นหรือก ำลังลง ขณะโดยสำรอยู่ในอำกำศยำนที่มิได้จดทะเบียน
เพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิได้ประกอบกำรโดยสำรกำรบินพำณิชย์ ขณะที่ผู้เอำประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้ำที่เป็น
พนักงำนประจ ำอำกำศยำนใด ๆ 

                           (5) กำรกระท ำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ ยำเสพติด หรือสำรเสพติดให้โทษจนไม่
สำมำรถครองสติได้ ค ำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ” นั้น ในกรณีที่มีกำรตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

                          (6) กำรฆ่ำตัวตำยหรือกำรท ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง หรือพยำยำมกระท ำเช่นว่ำนั้นในขณะที่รู้ สึก    
ผิดชอบหรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตำม 

                            (7) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิวำท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท 
                             (8) กำรได้รับเชื้อโรค เว้นแต่กำรติดเชื้อโรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวน้ ำ ซึ่งเกิดจำกบำดแผลที่

ได้รับอุบัติเหตุ 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-3 
 

 

 
 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสำยตำ หรือทุพพลภำพภำยใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือควำมบำดเจ็บที่ได้รับ
ท ำให้ผู้เอำประกันภัยต้องรักษำตัวติดต่อกันในฐำนะคนไข้ใน ในโรงพยำบำล และเสียชีวิตเพรำะควำมบำดเจ็บนั้น
เมื่อใด บริษัทจะจ่ำยเงินชดเชยให้ตำมตำรำงรำยกำรที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย                   

                         3) สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุ ถ้ำหำก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผลโดยตรงท ำให้ผู้เอำประกันภัยได้รับบำดเจ็บจนต้องเข้ำรับกำรรักษำจำกแพทย์ หรือต้องรักษำตัว
ในโรงพยำบำล หรือต้องจ้ำงพยำบำลที่มีใบอนุญำตตำมกฎหมำยเพื่อให้กำรพยำบำล บริษัทจะจ่ำยเงินชดเชยค่ำใช้จ่ำย
แก่ผู้เอำประกันภัยตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินจ ำนวนเงินเอำประกันภัยค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุ ตำมที่ระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัย 

                        กรณีกำรจ่ำยเงินชดเชยเป็น 2 เท่ำจำกอุบัติเหตุพิเศษ โดยปกติสัญญำเพิ่มเติมฯ ทั้ง 3 แบบข้ำงต้นนี้จะ
จ่ำยเงินทดแทนให้เป็น 2 เท่ำของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย หำกกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภำพของผู้เอำ
ประกันภัยเกิดจำกอุบัติเหตุพิเศษ ซึ่งได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกไฟไหม้ในโรงมหรสพ โรงแรม หรืออำคำรสำธำรณะ 
ซึ่งผู้เอำประกันภัยได้ร่วมอยู่ ณที่นั้นในขณะที่เกิดเหตุ หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่รถไฟ หรือรถโดยสำรประจ ำทำงที่ได้รับ
อนุญำตให้รับส่งในเส้นทำงประจ ำ  หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่ลิฟต์ ซึ่งผู้เอำประกันภัยก ำลังโดยสำรอยู่ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้
ในเหมืองแร่ หรือสถำนที่ก่อสร้ำง)                                                        

                        สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุนี้  จะไม่คุ้มครองควำมสูญเสียจำก
กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ และกำรทุพพลภำพ อันเกิดจำกสำเหตุต่อไปนี้ 
                    (1) กำรถูกฆ่ำ หรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำยโดยเจตนำ 
                              (2) สงครำม (ไม่ว่ำจะประกำศ หรือไม่ก็ตำม ) กำรรุกรำน หรือกำรกระท ำของศัตรูต่ำงชำติ 
สงครำมกลำงเมือง กำรปฏิวัติ กำรกบฎ กำรที่ประชำชนก่อควำมวุ่นวำยถึงขนำดลุกฮือขึ้นต่อต้ำนรัฐบำล กำรจลำจล 
กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิบัติกำรของผู้ก่อกำรร้ำย 

                              (3) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยล่ำสัตว์ในป่ำ แข่งรถหรือแข่งเรือทุ-กชนิด แข่งม้ำ เล่น หรือแข่งสกีทุก
ชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่กำรโดดร่มเพื่อรักษำชีวิต) ขณะก ำลังขึ้นหรือก ำลังลง หรือโดยสำรอยู่ใน
บอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีน หรือไต่เขำที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ด ำน้ ำที่ต้องใช้ถังอำกำศและเครื่องช่วย
หำยใจใต้น้ ำ 

                            (4) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยก ำลังขึ้นหรือก ำลังลง ขณะโดยสำรอยู่ในอำกำศยำนที่มิได้จดทะเบียน
เพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิได้ประกอบกำรโดยสำรกำรบินพำณิชย์ ขณะที่ผู้เอำประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้ำที่เป็น
พนักงำนประจ ำอำกำศยำนใด ๆ 

                           (5) กำรกระท ำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ ยำเสพติด หรือสำรเสพติดให้โทษจนไม่
สำมำรถครองสติได้ ค ำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ” นั้น ในกรณีที่มีกำรตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

                          (6) กำรฆ่ำตัวตำยหรือกำรท ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง หรือพยำยำมกระท ำเช่นว่ำนั้นในขณะที่รู้ สึก    
ผิดชอบหรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตำม 

                            (7) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิวำท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท 
                             (8) กำรได้รับเชื้อโรค เว้นแต่กำรติดเชื้อโรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวน้ ำ ซึ่งเกิดจำกบำดแผลที่

ได้รับอุบัติเหตุ 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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                          (9) กำรรักษำทำงเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ ำเป็นจะต้องกระท ำเนื่องจำกได้ รับบำดเจ็บ 
ซึ่งได้รับกำรคุ้มครองตำมสัญญำเพิ่มเติมนี้ และได้กระท ำกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำเพิ่มเติมนี้ 

                             (10) กำรแท้งลูก 
                             (11) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยปฏิบัติหน้ำที่เป็นทหำร ต ำรวจ หรืออำสำสมัคร และปฏิบัติกำรใน

สงครำมหรือเยี่ยงสงครำม ในกรณีนี้ถ้ำผู้เอำประกันภัยได้ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวเป็นเวลำติดต่อกันเกินกว่ำ 30 วัน 
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุให้ตำมส่วนส ำหรับระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำเพิ่มเติมนี้ 

                     (12) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยก่ออำชญำกรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีกำรจับกุม                 
                          (13) อำวุธนิวเคลียร์ กำรแผ่รังสี หรือกัมมันตภำพรังสีจำกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจำกกำก

นิวเคลียร์ใด ๆ อันเกิดจำกกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจำกกรรมวิธีใด ๆ แห่งกำรแตกแยกตัวทำงนิวเคลียร์ 
ซึ่งด ำเนินกำรติดต่อกันไปโดยตัวเอง 

                             (14) กำรปวดหลังอันมีสำเหตุมำจำกหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสำท กระดูกสันหลัง
เลื่อน (Spondylolisthesis)กระดูกสันหลังเสื่อม  (Degeneration หรือ Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ  
(Spondylitis) และภำวะ Spondylolysis เว้นแต่มีกำรแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก 
สันหลังอันเนื่องมำกจำกอุบัติเหตุ 

                  หำกผู้เอำประกันภัยต้องกำรซื้อควำมคุ้มครองดังกล่ำว สำมำรถท ำได้โดยระบุขอเอำประกันภัยไว้ในใบ
ค ำขอพร้อมช ำระเบี้ยประกันภัย ส ำหรับควำมคุ้มครองเพิ่มเติมนี้ บริษัทจะพิจำรณำรับประกันอุบัติเหตุโดยมีบันทึก
สลักหลังเพิ่มควำมคุ้มครอง บันทึกสลักหลังนี้ เรียกว่ำ บันทึกสลักหลังขยำยควำมคุ้มครองจรำจล ฆำตกรรม ลอบท ำ
ร้ำย และสงครำม (ฆจ.) บริษัทรับประกันภัยจะให้ควำมคุ้มครอง โดยจ่ำยผลประโยชน์ให้เหมือนสัญญำเพิ่มเติมแนบ
ท้ำยกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุทุกประกำร  ในจ ำนวนเงินเอำประกันภัยตำมที่ระบุไว้ในบันทึกสลักหลัง  หำกผู้เอำ
ประกันถูกฆำตกรรม หรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำยโดยเจตนำ กำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภำพเนื่องจำกสงครำม 
สงครำมกลำงเมือง กำรปฏิวัติ หรือรัฐประหำร กำรกบฏ กำรจลำจล และกำรนัดหยุดงำน    
      2.2 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ เป็นสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัท
ประกันชีวิตตกลงจ่ำยเงินชดเชยกำรสูญเสียรำยได้ของผู้เอำประกันภัย เนื่องจำกกำรบำดเจ็บ หรือกำรเจ็บป่วย เป็น
สำเหตุให้ผู้เอำประกันภัยต้องนอนพักรักษำตัวไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ตำมปกติ และต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำ
รับกำรรักษำตัวในโรงพยำบำล ดังนั้นสัญญำเพิ่มเติมฯ นี้จึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) สัญญำเพิ่มเติม
ชดเชยรำยวัน และ 2) สัญญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน ดังนี้ 
                1) สัญญำเพิ่มเติมชดเชยรำยวัน เนื่องมำจำกกำรได้รับบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่วย บริษัทประกันชีวิตตกลง
จ่ำยค่ำชดเชยรำยวันให้ผู้เอำประกันภัยในขณะที่ไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ ผลประโยชน์ที่จ่ำยให้จะไม่ค ำนึ งถึง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล แต่จ่ำยให้เป็นค่ำชดเชยรำยวัน ซ่ึงลักษณะของกำรไม่สำมำรถประกอบอำชีพจะต้อง
เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำ กำรจ่ำยเงินชดเชยรำยวันจะก ำหนดเป็นร้อยละของรำยได้ที่ได้รับจริงก่อนกำร
ได้รับบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วย เช่น จ่ำยให้เป็นรำยสัปดำห์ ร้อยละ 75 ต่อสัปดำห์ของรำยได้ หรือก ำหนดกำรจ่ำยเป็น
จ ำนวนร้อยละของรำยได้ที่แท้จริงในวันที่ขอเอำประกันชีวิต   
              สืบเนื่องจำกวิวัฒนำกำรกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรในปัจจุบันท ำให้ผู้เอำประกันภัย ไม่
จ ำเป็นต้องนอนพักรักษำตัวในโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำล ดังนั้นเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้เอำประกันภัย     
ทำงนำยทะเบียน  คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค ำสั่ง เร่ือง ให้ใช้
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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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บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษำตัวในโรงพยำบำล (Day Case) เมื่อวันที่ 19  
มิถุนำยน  2557 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
              หำกผู้เอำประกันภัยบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ำรับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรตำม
ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ในฐำนะผู้ป่วยใน  แต่เนื่องจำกวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์ท ำให้กำรตรวจรักษำนั้ น ผู้เอำ
ประกันภัยไม่จ ำเป็นต้องพักรักษำตัวในโรงพยำบำล  บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ำยค่ำชดเชยรำยวันให้แก่ผู้ เอำ
ประกันภัย จ ำนวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส ำหรับกำรตรวจรักษำที่เกิดขึ้นโดยกำรผ่ำตัดหรือหัตถกำร  ดังต่อไปนี้                                                                                   
             (1)   กำรสลำยนิ่ว  (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
             (2)   กำรตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยกำรฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
             (3)   กำรผ่ำตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
             (4)   กำรผ่ำตัดโดยกำรส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด   
             (5)   กำรตรวจโดยกำรส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
             (6)   กำรผ่ำตัด หรือเจำะไซนัส (Sinus Operations) 
             (7)   กำรตัดก้อนเนื้อที่เต้ำนม (Excision Breast Mass) 
             (8)   กำรตัดชิ้นเนื้อจำกกระดูก (Bone Biopsy)                                                                           
             (9)   กำรตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้ำ 
             (10)  กำรเจำะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
             (11)  กำรเจำะไขกระดูก  (Bone Marrow Aspiration)                                                                                                                                                                     
            (12)  กำรเจำะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
 (13)  กำรเจำะช่ องเยื่ อ หุ้ มปอด  (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/ 
Thoracic Paracentesis)                                                                                                                                                                                     
            (14)  กำรเจำะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
           (15)  กำรขูดมดลูก  (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
            (16)  กำรตัดชิ้นเนื้อจำกปำกมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy) 
            (17)  กำรรักษำ Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst) 
            (18)  กำรรักษำโรคด้วยรังสีแกมม่ำ (Gamma Knife)                                                                                            
            (บริษัทผู้รับประกันภัยสำมำรถระบุกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรเพิ่มเติมได้ ตำมวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์)       
             กำรจ่ำยผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีที่ผู้เอำประกันภัยต้องได้รับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด
หรือหัตถกำรมำกกว่ำหนึ่งครั้งขึ้นไป  (ไม่ว่ำจะเป็นกำรตรวจรักษำในฐำนะผู้ป่วยในตำมสัญญำเพิ่มเติม หรือเป็นกำร
ตรวจรักษำตำมบันทึกสลักหลังสัญญำเพิ่มเติมนี้) ด้วยสำเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลำแต่ละคร้ังห่ำงกันไม่เกิน ...
วัน (สูงสุดไม่เกิน  90 วัน) ให้ถือเป็นกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตำมค ำนิยำมในสัญญำเพิ่มเติมค่ำชดเชยรำยวนั1  
 
 
 

1คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย : ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 21/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์
ค่ำชดเชยรำยวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษำตัวในโรง พยำบำล (Day Case)    

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-3 
 

 

 
 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-25 
 

 

 
 

บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษำตัวในโรงพยำบำล (Day Case) เมื่อวันที่ 19  
มิถุนำยน  2557 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
              หำกผู้เอำประกันภัยบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ำรับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรตำม
ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ในฐำนะผู้ป่วยใน  แต่เนื่องจำกวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์ท ำให้กำรตรวจรักษำนั้ น ผู้เอำ
ประกันภัยไม่จ ำเป็นต้องพักรักษำตัวในโรงพยำบำล  บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ำยค่ำชดเชยรำยวันให้แก่ผู้ เอำ
ประกันภัย จ ำนวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส ำหรับกำรตรวจรักษำที่เกิดขึ้นโดยกำรผ่ำตัดหรือหัตถกำร  ดังต่อไปนี้                                                                                   
             (1)   กำรสลำยนิ่ว  (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
             (2)   กำรตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยกำรฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
             (3)   กำรผ่ำตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
             (4)   กำรผ่ำตัดโดยกำรส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด   
             (5)   กำรตรวจโดยกำรส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
             (6)   กำรผ่ำตัด หรือเจำะไซนัส (Sinus Operations) 
             (7)   กำรตัดก้อนเนื้อที่เต้ำนม (Excision Breast Mass) 
             (8)   กำรตัดชิ้นเนื้อจำกกระดูก (Bone Biopsy)                                                                           
             (9)   กำรตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้ำ 
             (10)  กำรเจำะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
             (11)  กำรเจำะไขกระดูก  (Bone Marrow Aspiration)                                                                                                                                                                     
            (12)  กำรเจำะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
 (13)  กำรเจำะช่ องเยื่ อ หุ้ มปอด  (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/ 
Thoracic Paracentesis)                                                                                                                                                                                     
            (14)  กำรเจำะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
           (15)  กำรขูดมดลูก  (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
            (16)  กำรตัดชิ้นเนื้อจำกปำกมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy) 
            (17)  กำรรักษำ Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst) 
            (18)  กำรรักษำโรคด้วยรังสีแกมม่ำ (Gamma Knife)                                                                                            
            (บริษัทผู้รับประกันภัยสำมำรถระบุกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรเพิ่มเติมได้ ตำมวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์)       
             กำรจ่ำยผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีที่ผู้เอำประกันภัยต้องได้รับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด
หรือหัตถกำรมำกกว่ำหนึ่งครั้งขึ้นไป  (ไม่ว่ำจะเป็นกำรตรวจรักษำในฐำนะผู้ป่วยในตำมสัญญำเพิ่มเติม หรือเป็นกำร
ตรวจรักษำตำมบันทึกสลักหลังสัญญำเพิ่มเติมนี้) ด้วยสำเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลำแต่ละคร้ังห่ำงกันไม่เกิน ...
วัน (สูงสุดไม่เกิน  90 วัน) ให้ถือเป็นกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตำมค ำนิยำมในสัญญำเพิ่มเติมค่ำชดเชยรำยวนั1  
 
 
 

1คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย : ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 21/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์
ค่ำชดเชยรำยวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษำตัวในโรง พยำบำล (Day Case)    

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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               2) สัญญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน โดยสัญญำฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลกำรเจ็บป่วยในโรงพยำบำลในฐำนะคนไข้ในด้วยสำเหตุหรือโรคเดียวกันไม่เกิน 90 วัน 
หรือ 120 วันในกรณีบำงโรค แต่บริษัทจะไม่จ่ำยผลประโยชน์ให้ หำกผู้เอำประกันภัยเจ็บป่วย หรือบำดเจ็บภำยใน 30
วัน นับแต่วันท ำสัญญำ หรือวันต่ออำยุสัญญำ หรือตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในกรมธรรม์    
                    (1) บริษัทจะจ่ำยควำมคุ้มครองไม่เกินค่ำรักษำพยำบำลที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินจ ำนวนเงินสูงสุด
ของรำยกำรควำมคุ้มครองแต่ละรำยกำรดังนี้  
 
ผลประโยชน์/แบบ.....................  
ค่ำห้อง ค่ำอำหำร ค่ำบริกำรพยำบำลประจ ำวัน (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ำแพทย์ตรวจรักษำในโรงพยำบำล (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ำแพทย์ผ่ำตัดและหัตถกำรต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ำแพทย์วิสัญญี ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ำห้องผ่ำตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่ำตัด ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ำรักษำพยำบำลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยภำยนอก (เนื่องจำกอุบัติเหตุ)  
ต่อกำรบำดเจ็บแต่ละครั้ง 

******** 

ค่ำรักษำพยำบำลอื่น ๆ ในโรงพยำบำล ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง     
   - ค่ำตรวจวินิจฉัยทำงรังสีวิทยำและกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรผู้ป่วยนอก 
     ต่อกำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 

******** 

                   
     (2) จ่ำยควำมคุ้มครองไม่เกินค่ำรักษำพยำบำลที่เกิดขึ้นจริง และจ่ำยสูงสุดไม่เกินจ ำนวนเงิน
คุ้มครองรวม (ไม่แยกรำยกำรที่คุ้มครอง) 
                           ข้อพิจำรณำของสัญญำเพิ่มเติมนี้ ผู้เอำประกันภัยต้องพิจำรณำถึงควำมซ้ ำซ้อนของกำรจ่ำยค่ำ
สินไหมตำมสัญญำนี้ กับกำรได้รับเงินสวัสดิกำรอ่ืน หรือกำรประกันสุขภำพอ่ืนของผู้เอำประกันภัย เพรำะผู้เอำ
ประกันภัยไม่สำมำรถเบิกได้มำกกว่ำที่จ่ำยค่ำรักษำพยำบำลจริง แต่จ ำนวนเงินสูงสุดที่คุ้มครองจะจ ำกัดควำมคุ้มครอง
โดยไม่แยกรำยกำร 
                      (3) จ่ำยควำมคุ้มครองเท่ำกับจ ำนวนเงินชดเชยรำยวัน และไม่เกิน ...วัน 
                   สัญญำเพิ่มเติมนี้ผู้เอำประกันภัยสำมำรถรับเงินชดเชยเป็นรำยวันตำมจ ำนวนวันที่เข้ำพักรักษำตัวเป็น
ผู้ป่วยใน โดยไม่ต้องค ำนึงว่ำผู้เอำประกันภัยได้รับเงินค่ำรักษำพยำบำลจำกสวัสดิกำรอื่นมำก่อนหรือไม่  
                   และด้วยวิวัฒนำกำรกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรในปัจจุบันท ำให้ผู้เอำประกันภัย ไม่
จ ำเป็นต้องนอนพักรักษำตัวในโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำล ดังนั้นเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้เอำประกันภัย     
ทำงนำยทะเบียน  คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค ำสั่ง เร่ือง ให้ใช้
บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษำตัวในโรงพยำบำล (Day Case) เมื่อวันที่ 19  
มิถุนำยน 2557 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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               หำกผู้เอำประกันภัยบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ำรับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรตำม
ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ในฐำนะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจำกวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์ท ำให้กำรตรวจรักษำนั้น ผู้เ อำ
ประกันภัยไม่จ ำเป็นต้องพักรักษำตัวในโรงพยำบำล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ำยค่ำชดเชยรำยวันให้แก่ผู้เอำประกันภัย 
จ ำนวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส ำหรับกำรตรวจรักษำที่เกิดขึ้นโดยกำรผ่ำตัดหรือหัตถกำร ดังต่อไปนี้                                                                                   
             (1)   กำรสลำยนิ่ว (ESWL:  Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
             (2)   กำรตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยกำรฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
            (3)   กำรผ่ำตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
             (4)   กำรผ่ำตัดโดยกำรส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด   
             (5)   กำรตรวจโดยกำรส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
              (6)   กำรผ่ำตัด หรือเจำะไซนัส (Sinus Operations) 
              (7)   กำรตัดก้อนเนื้อที่เต้ำนม (Excision Breast Mass) 
              (8)   กำรตัดชิ้นเนื้อจำกกระดูก (Bone Biopsy)                                                                           
              (9)   กำรตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้ำ 
              (10)  กำรเจำะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
              (11)  กำรเจำะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)                                                                                                                                                                     
              (12)  กำรเจำะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
   (13)  กำรเจำะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Tho-
racic Paracentesis)                                                                                                                                                                                     
             (14)  กำรเจำะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
             (15)  กำรขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
             (16)  กำรตัดชิ้นเนื้อจำกปำกมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy) 
             (17)  กำรรักษำ Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
             (18)  กำรรักษำโรคด้วยรังสีแกมม่ำ (Gamma Knife) 
             (19)  กำรรักษำริดสีดวงทวำรโดยกำรฉีดยำหรือผูก (Injection or Rubber Band Ligation) 
             (20)  กำรตัดชิ้นเนื้อเพื่อกำรวินิจฉัยจำกอวัยวะใด ๆ (Tissue Biopsy) 
             (21)  กำรจัดกระดูกให้เข้ำที่ (Manual Reduction) 
                   (บริษัทประกันภัยสำมำรถระบุกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรเพิ่มเติมได้ ตำมวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์)                                                                          
         กำรจ่ำยผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีที่ผู้เอำประกันภัยต้องได้รับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตั ด
หรือหัตถกำรมำกกว่ำหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่ำจะเป็นกำรตรวจรักษำในฐำนะผู้ป่วยในตำมสัญญำเพิ่มเติม หรือเป็นกำร
ตรวจรักษำตำมบันทึกสลักหลังสัญญำเพิ่มเติมนี้) ด้วยสำเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลำแต่ละคร้ังห่ำงกันไม่เกิน ...
วัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) ให้ถือเป็นกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตำมค ำนิยำมในสัญญำเพิ่มเติมค่ำชดเชยรำยวัน2  
 
 

2คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย : ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 34/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์
ค่ำชดเชยรำยวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษำตัวในโรง พยำบำล (Day Case)    
 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้าลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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               หำกผู้เอำประกันภัยบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ำรับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรตำม
ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ในฐำนะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจำกวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์ท ำให้กำรตรวจรักษำนั้น ผู้เ อำ
ประกันภัยไม่จ ำเป็นต้องพักรักษำตัวในโรงพยำบำล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ำยค่ำชดเชยรำยวันให้แก่ผู้เอำประกันภัย 
จ ำนวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส ำหรับกำรตรวจรักษำที่เกิดขึ้นโดยกำรผ่ำตัดหรือหัตถกำร ดังต่อไปนี้                                                                                   
             (1)   กำรสลำยนิ่ว (ESWL:  Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
             (2)   กำรตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยกำรฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
            (3)   กำรผ่ำตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
             (4)   กำรผ่ำตัดโดยกำรส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด   
             (5)   กำรตรวจโดยกำรส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
              (6)   กำรผ่ำตัด หรือเจำะไซนัส (Sinus Operations) 
              (7)   กำรตัดก้อนเนื้อที่เต้ำนม (Excision Breast Mass) 
              (8)   กำรตัดชิ้นเนื้อจำกกระดูก (Bone Biopsy)                                                                           
              (9)   กำรตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้ำ 
              (10)  กำรเจำะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
              (11)  กำรเจำะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)                                                                                                                                                                     
              (12)  กำรเจำะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
   (13)  กำรเจำะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Tho-
racic Paracentesis)                                                                                                                                                                                     
             (14)  กำรเจำะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
             (15)  กำรขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
             (16)  กำรตัดชิ้นเนื้อจำกปำกมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy) 
             (17)  กำรรักษำ Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
             (18)  กำรรักษำโรคด้วยรังสีแกมม่ำ (Gamma Knife) 
             (19)  กำรรักษำริดสีดวงทวำรโดยกำรฉีดยำหรือผูก (Injection or Rubber Band Ligation) 
             (20)  กำรตัดชิ้นเนื้อเพื่อกำรวินิจฉัยจำกอวัยวะใด ๆ (Tissue Biopsy) 
             (21)  กำรจัดกระดูกให้เข้ำที่ (Manual Reduction) 
                   (บริษัทประกันภัยสำมำรถระบุกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรเพิ่มเติมได้ ตำมวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์)                                                                          
         กำรจ่ำยผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีที่ผู้เอำประกันภัยต้องได้รับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตั ด
หรือหัตถกำรมำกกว่ำหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่ำจะเป็นกำรตรวจรักษำในฐำนะผู้ป่วยในตำมสัญญำเพิ่มเติม หรือเป็นกำร
ตรวจรักษำตำมบันทึกสลักหลังสัญญำเพิ่มเติมนี้) ด้วยสำเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลำแต่ละคร้ังห่ำงกันไม่เกิน ...
วัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) ให้ถือเป็นกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตำมค ำนิยำมในสัญญำเพิ่มเติมค่ำชดเชยรำยวัน2  
 
 

2คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย : ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 34/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์
ค่ำชดเชยรำยวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษำตัวในโรง พยำบำล (Day Case)    
 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

            2.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการให้สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย ผู้เอำประกันภัยจะได้รับ
กำรยกเว้นไม่ต้องช ำระเบี้ยประกันภัย ส ำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก โดยมีเงื่อนไข คือ 

                      1)  ผู้เอำประกันภัยเกิดทุพพลภำพโดยสิ้นเชิงถำวร หรือเกิดกำรสูญเสียแขนขำ และสำยตำ สองอย่ำง
หรือมำกกว่ำ ทั้งนี้ไม่ว่ำจะเกิดจำกอุบัติเหตุ หรือกำรเจ็บป่วยก็ตำม 

                     2)  เหตุดังกล่ำวตำมข้อ 1 เกิดขึ้นในขณะที่กรมธรรม์ประกันชีวิต และสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์
มีผลบังคับ 

                     3)  เหตุดังกล่ำวตำมข้อ 1 เกิดขึ้นก่อนที่ผู้เอำประกันภัยจะมีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
                     4)  เมื่อผู้เอำประกันภัยพ้นสภำพจำกกำรเป็นบุคคลพุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง กำรยกเว้นเบี้ยประกันภัย

จะสิ้นสุดลง ผู้เอำประกันภัยจะต้องช ำระเบี้ยประกันภัยต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                       
                   2.4 สัญญาเพิม่เติมแนบท้ายผลประโยชน์ผู้ช าระเบ้ียประกันภัย เป็นสัญญำที่ให้ควำมคุ้มครองกำรช ำระเบี้ย

ประกันภัยส ำหรับกรมธรรม์ของผู้เยำว์ ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ช ำระเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอำประกันภัยซึ่งเป็นผู้เยำว์ โดยจะ
ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องช ำระเบี้ยประกันภัยหำกผู้ช ำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภำพสิ้นเชิงถำวรไม่สำมำรถ
ประกอบอำชีพได้อีกต่อไป ก่อนมีอำยุครบ 60 ปี หรือก่อนผู้เอำประกันภัยมีอำยุครบ 25 ปี โดยผู้เยำว์จะได้รับกำร
ยกเว้นกำรช ำระเบี้ยประกันภัยในอนำคตของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญำเพิ่มเติมแนบอยู่ รวมถึงเบี้ยประกันภัยของ
สัญญำแนบท้ำยฯ อ่ืน ๆ ด้วย จนกว่ำผู้ช ำระเบี้ยประกันภัยจะมีอำยุครบ 60 ปี หรือผู้เยำว์จะมีอำยุครบ 25 ปี แล้วแต่
เวลำไหนจะถึงก่อน โดยกรมธรรม์ของผู้เยำว์ยังมีผลบังคับตลอดช่วงเวลำเสมือนว่ำมีกำรช ำระเบี้ยประกันภัยมำโดย
ตลอด                                                    

                2.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา  เป็นสัญญำที่มีลักษณะคล้ำยกับกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลำทีใ่ห้ควำมคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่ำนั้น แต่บริษัทรับประกันชีวิตจัดท ำเป็นสัญญำเพิ่มเติม
แนบท้ำยกรมธรรม์ เพื่อเพิ่มควำมคุ้มครองให้ผู้เอำประกันภัยนอกเหนือจำกควำมคุ้มครองที่ได้รับจำกกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตหลัก                             

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ท

 

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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เร่ืองที ่2.4  
หน้าทีแ่ละคุณสมบตัิของนายหน้าประกนัชีวติในการน าเสนอผลติภัณฑ์ 
แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
   
 

เพรำะธุรกิจประกันชีวิต เป็นแหล่งระดมเงินออมที่มีประโยชน์และมีควำมส ำคัญต่อควำมมั่นคงทั้งทำง
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเป็นอย่ำงมำก ซึ่งนำยหน้ำประกันชีวิตเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญที่จะท ำให้ธุรกิจประกัน
ชีวิตสำมำรถด ำเนินต่อไปและเติบโตอย่ำงมั่นคง นำยหน้ำประกันชีวิตเป็นช่องทำงส ำคัญที่ลูกค้ำหรือผู้เอำประกันภัย
ต้องกำรซื้อประกันชีวิตด้วยเป็นอันดับแรก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม กำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) จึงได้ก ำหนดหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตเพื่อให้ลูกค้ำหรือผู้เอำประกันภัยเกิดควำมเชื่อถือ 
และไว้วำงใจท ำประกันชีวิตกับนำยหน้ำประกันชีวิต  
 
1. คุณสมบัติและหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 

อนิชัวรันซ์ 
            1.1 คณุสมบัติของนายหน้าประกนัชีวิต  ผู้ขอควำมเห็นชอบเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 
อินชัวรันซ์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1)  เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตนำยหน้ำประกันชีวิตไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
 2)  เป็นผู้ขำยประกันชีวิตแบบรำยบุคคลใหม่ ประเภทสำมัญ หรอืประเภทอุตสำหกรรม ไม่ต่ ำกว่ำสิบห้ำ

รำย หรือจ ำนวนเงินเอำประกันภัยไม่ต่ ำกว่ำสองล้ำนบำท ทั้งนี้ไม่รวมกำรปะกันภัยกลุ่มและกำรประกันภัยแบบช ำระ
เบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 

 3)  เป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมควำมรู้พื้นฐำนเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์  
ตำมหลักสูตรที่นำยทะเบียนให้ควำมเห็นชอบ ไม่เกินสองปีก่อนวันขอขึ้นทะเบียน 
           1.2 หน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิต  หน้ำที่ของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์                       
                  1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถ้ำมี) พร้อมทั้งแสดงใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต 
                2) แจ้งวัตถุประสงค์ในกำรติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรำกฏชัดแจ้งว่ำเป็นกำรเสนอขำย
กรมธรรม์ประกันภัยเท่ำนั้น ในกำรนี้ให้หลีกเลี่ยงกำรใช้ค ำว่ำ ฝำก หรือฝำกเงิน แทนกำรช ำระเบี้ยประกันภัย 
                  3) หำกผู้มุ่งหวังแสดงเจตนำอย่ำงชัดเจนว่ำไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่วำกำรแสดงเจตนำนั้นจะเกิดขึ้นใน
ขั้นตอนใดให้ยุติกำรขำยทันที 
                   4) เมื่อได้รับอนุญำตให้เสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัยจำกผู้มุ่งหวัง นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องอธิบำย
เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขำยโดยใช้เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกบริษัทเท่ำนั้น 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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เร่ืองที ่2.4  
หน้าทีแ่ละคุณสมบตัิของนายหน้าประกนัชีวติในการน าเสนอผลติภัณฑ์ 
แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
   
 

เพรำะธุรกิจประกันชีวิต เป็นแหล่งระดมเงินออมที่มีประโยชน์และมีควำมส ำคัญต่อควำมมั่นคงทั้งทำง
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเป็นอย่ำงมำก ซึ่งนำยหน้ำประกันชีวิตเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญที่จะท ำให้ธุรกิจประกัน
ชีวิตสำมำรถด ำเนินต่อไปและเติบโตอย่ำงมั่นคง นำยหน้ำประกันชีวิตเป็นช่องทำงส ำคัญที่ลูกค้ำหรือผู้เอำประกันภัย
ต้องกำรซื้อประกันชีวิตด้วยเป็นอันดับแรก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม กำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) จึงได้ก ำหนดหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตเพื่อให้ลูกค้ำหรือผู้เอำประกันภัยเกิดควำมเชื่อถือ 
และไว้วำงใจท ำประกันชีวิตกับนำยหน้ำประกันชีวิต  
 
1. คุณสมบัติและหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 

อนิชัวรันซ์ 
            1.1 คณุสมบัติของนายหน้าประกนัชีวิต  ผู้ขอควำมเห็นชอบเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 
อินชัวรันซ์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1)  เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตนำยหน้ำประกันชีวิตไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
 2)  เป็นผู้ขำยประกันชีวิตแบบรำยบุคคลใหม่ ประเภทสำมัญ หรอืประเภทอุตสำหกรรม ไม่ต่ ำกว่ำสิบห้ำ

รำย หรือจ ำนวนเงินเอำประกันภัยไม่ต่ ำกว่ำสองล้ำนบำท ทั้งนี้ไม่รวมกำรปะกันภัยกลุ่มและกำรประกันภัยแบบช ำระ
เบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 

 3)  เป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมควำมรู้พื้นฐำนเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์  
ตำมหลักสูตรที่นำยทะเบียนให้ควำมเห็นชอบ ไม่เกินสองปีก่อนวันขอขึ้นทะเบียน 
           1.2 หน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิต  หน้ำที่ของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์                       
                  1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถ้ำมี) พร้อมทั้งแสดงใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต 
                2) แจ้งวัตถุประสงค์ในกำรติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรำกฏชัดแจ้งว่ำเป็นกำรเสนอขำย
กรมธรรม์ประกันภัยเท่ำนั้น ในกำรนี้ให้หลีกเลี่ยงกำรใช้ค ำว่ำ ฝำก หรือฝำกเงิน แทนกำรช ำระเบี้ยประกันภัย 
                  3) หำกผู้มุ่งหวังแสดงเจตนำอย่ำงชัดเจนว่ำไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่วำกำรแสดงเจตนำนั้นจะเกิดขึ้นใน
ขั้นตอนใดให้ยุติกำรขำยทันที 
                   4) เมื่อได้รับอนุญำตให้เสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัยจำกผู้มุ่งหวัง นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องอธิบำย
เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขำยโดยใช้เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกบริษัทเท่ำนั้น 
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                   5) แนะน ำให้ผู้มุ่งหวังท ำประกันชีวิตให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงและควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ย
ประกันภัย (Suitability Requirement) 
                   6) เมื่อผู้มุ่งหวังประสงค์จะท ำประกันชีวิต นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องส่งมอบใบค ำขอเอำประกันภัย
ให้แก่ผู้มุ่งหวัง และให้ผู้มุ่งหวังกรอกรำยละเอียดลงในใบค ำขอเอำประกันภัย และลงลำยมือชื่อในฐำนะผู้ขอเอำ
ประกันภัยด้วยตนเอง 
                   หำกนำยหน้ำประกันชีวิตเป็นผู้กรอกรำยละเอียดให้ตำมค ำร้องขอของผู้มุ่งหวัง  นำยหน้ำประกันชีวิต
จะต้องกรอกรำยละเอียดให้ถูกต้องตำมที่ได้รับข้อมูลจำกผู้มุ่งหวัง หรือจำกที่ตนทรำบข้อมูลและนำยหน้ำประกันชีวิต 
หรือนำยหน้ำประกันชีวิตนั้นจะต้องอ่ำนรำยละเอียดใบค ำขอเอำประกันภัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ผู้มุ่งหวังฟัง
ก่อนให้ผู้มุ่งหวังลงลำยมือชื่อในฐำนะผู้ขอเอำประกันภัย 
                  7) เมื่อได้รับช ำระเบี้ยประกันภัย นำยหน้ำประกันชีวิต จะต้องออกเอกสำรแสดงกำรรับเงินของบริษัท
ประกันชีวิตทุกครั้งที่มีกำรรับเบี้ยประกันภัยในนำมบริษัท 
                   นอกจำกจะต้องออกเอกสำรแสดงกำรรับเงินตำมวรรคหนึ่งแล้ว นำยหน้ำประกันชีวิตต้องแสดงหนังสือ
มอบอ ำนำจให้รับช ำระเบี้ยประกันภัยจำกบริษัทด้วย 
                   8) เมื่อได้รับค ำขอเอำประกันภัย และรับเบี้ยประกันภัย จำกผู้มุ่งหวังแล้วให้นำยหน้ำประกันชีวิตส่ง
มอบเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ลงรำยกำรครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวังพร้อมเอกสำรกำรรับเงินของบริษัทด้วย 
                   9) นับแต่วันที่ผู้มุ่งหวังส่งมอบค ำขอพร้อมเบี้ยประกันภัยให้แก่นำยหน้ำประกันชีวิต จะต้องแจ้งระยะ 
เวลำซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัท หรือได้รับกำรติดต่อจำกบริษัทเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย 
                   10) นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทรำบว่ำ เมื่อผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว     
ผู้มุ่งหวังมีสิทธิตรวจสอบเนื้อหำตำมกรมธรรม์ประกันภัย หำกไม่เป็นที่พอใจผู้มุ่งหวังมีสิทธิเลิกสัญญำภำยใน 15 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้เอำประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัท หรือมำกกว่ำ 15 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีกำรเสนอขำย 
                   11) นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องส่งค ำขอเอำประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจำกผู้มุ่งหวังไปยัง
บริษัทในโอกำสแรกที่กระท ำได้ แต่ไม่เกินวันท ำกำรถัดไป 
 
(ที่มา: ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรออก กำรเสนอขำยกรมธรรม์    

ประกันภัย และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนำยหน้ำประกันชีวิต นำยหน้ำประกันชีวิต และธนำคำร พ.ศ. 2551) 
 
2. คุณสมบัตแิละหน้าทีข่องนายหน้าประกนัชีวติในการน าเสนอผลติภัณฑ์แบบยูนิตลงิค์ 
            2.1 คุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิต ผู้ขอควำมเห็นชอบเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์  ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตนำยหน้ำประกันชีวิต และได้รับอนุญำตให้ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำร
ลงทุนของบริษัท 

 2)  เป็นผู้ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เป็นผู้แนะน ำกำรลงทุนด้ำนหลักทรัพย์ 

 3)  เป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน ตำมหลักสูตรที่นำย
ทะเบียนให้ควำมเห็นชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.2 หน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิต กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ นำยหน้ำประกันชีวิต
จะต้องมีหน้ำที่ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดังนี้ 

1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถ้ำมี) พร้อมทั้งแสดงใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต  
2) แจ้งวัตถุประสงค์ในกำรติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรำกฏชัดแจ้งว่ำเป็นกำรเสนอขำย

กรมธรรม์ประกันภัยเท่ำนั้น ในกำรนี้ให้หลีกเลี่ยงกำรใช้ค ำว่ำ ฝำกหรือฝำกเงินแทนกำรช ำระเบี้ยประกันภัย 
3) หำกผู้มุ่งหวังแสดงเจตนำอย่ำงชัดเจนว่ำไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่ว่ำกำรแสดงเจตนำนั้นจะเกิดขึ้นใน

ขั้นตอนใดให้ยุติกำรขำยทันที 
4) เมื่อได้รับอนุญำตให้เสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัยจำกผู้มุ่งหวัง นำยหน้ำประกันชีวิต จะต้องอธิบำย

เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขำย โดยใช้เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกบริษัทเท่ำนั้น 
5) แนะน ำให้ผู้มุ่งหวังท ำประกันชีวิตให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงและควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ย

ประกันภัย (Suitability Requirement) 
6) เมื่อผู้มุ่งหวังประสงค์จะท ำประกันชีวิต นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องส่งมอบใบค ำขอเอำประกันภัย

ให้แก่ผู้มุ่งหวัง และให้ผู้มุ่งหวังกรอกรำยละเอียดลงในใบค ำขอเอำประกันภัย และลงลำยมือชื่อในฐำนะผู้ขอเอำ
ประกันภัยด้วยตนเอง 
                   หำกนำยหน้ำประกันชีวิตเป็นผู้กรอกรำยละเอียดให้ตำมค ำร้องขอของผู้มุ่งหวัง นำยหน้ำประกันชีวิต
จะต้องกรอกรำยละเอียดให้ถูกต้องตำมที่ได้รับข้อมูลจำกผู้มุ่งหวัง หรือจำกที่ตนทรำบข้อมูลและนำยหน้ำประกันชีวิต
นั้นจะต้องอ่ำนรำยละเอียดใบค ำขอเอำประกันภัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ผู้มุ่งหวังฟังก่อนให้ผู้มุ่งหวังลงลำยมือ
ชื่อในฐำนะผู้ขอเอำประกันภัย 
             7) เมื่อได้รับช ำระเบี้ยประกันภัย นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องออกเอกสำรแสดงกำรรับเงินของบริษัท
ประกันชีวิตทุกครั้งที่มีกำรรับเบี้ยประกันภัยในนำมบริษัท 

นอกจำกจะต้องออกเอกสำรแสดงกำรรับเงินตำมวรรคหนึ่งแล้ว นำยหน้ำประกันชีวิตต้องแสดงหนังสือ
มอบอ ำนำจให้รับช ำระเบี้ยประกันภัยจำกบริษัทด้วย 

8) เมื่อได้รับค ำขอเอำประกันภัยและรับเบี้ยประกันภัยจำกผู้มุ่งหวังแล้วให้นำยหน้ำประกันชีวิตส่งมอบ
เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ลงรำยกำรครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวังพร้อมเอกสำรกำรรับเงินของบริษัทด้วย 

9) นับแต่วันที่ผู้มุ่งหวังส่งมอบค ำขอพร้อมเบี้ยประกันภัยให้แก่นำยหน้ำประกันชีวิต นำยหน้ำประกัน
ชีวิต จะต้องแจ้งระยะเวลำซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัท หรือได้รับกำรติดต่อจำกบริษัทเกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกันภัย 

10) นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทรำบว่ำ เมื่อผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว      
ผู้มุ่งหวังมีสิทธิตรวจสอบเนื้อหำตำมกรมธรรม์ประกันภัย หำกไม่เป็นที่พอใจผู้มุ่งหวังมีสิทธิเลิกสัญญำภำยใน 15 วัน 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้าลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตนำยหน้ำประกันชีวิต และได้รับอนุญำตให้ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำร
ลงทุนของบริษัท 

 2)  เป็นผู้ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เป็นผู้แนะน ำกำรลงทุนด้ำนหลักทรัพย์ 

 3)  เป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน ตำมหลักสูตรที่นำย
ทะเบียนให้ควำมเห็นชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.2 หน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิต กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ นำยหน้ำประกันชีวิต
จะต้องมีหน้ำที่ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดังนี้ 

1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถ้ำมี) พร้อมทั้งแสดงใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต  
2) แจ้งวัตถุประสงค์ในกำรติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรำกฏชัดแจ้งว่ำเป็นกำรเสนอขำย

กรมธรรม์ประกันภัยเท่ำนั้น ในกำรนี้ให้หลีกเลี่ยงกำรใช้ค ำว่ำ ฝำกหรือฝำกเงินแทนกำรช ำระเบี้ยประกันภัย 
3) หำกผู้มุ่งหวังแสดงเจตนำอย่ำงชัดเจนว่ำไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่ว่ำกำรแสดงเจตนำนั้นจะเกิดขึ้นใน

ขั้นตอนใดให้ยุติกำรขำยทันที 
4) เมื่อได้รับอนุญำตให้เสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัยจำกผู้มุ่งหวัง นำยหน้ำประกันชีวิต จะต้องอธิบำย

เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขำย โดยใช้เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกบริษัทเท่ำนั้น 
5) แนะน ำให้ผู้มุ่งหวังท ำประกันชีวิตให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงและควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ย

ประกันภัย (Suitability Requirement) 
6) เมื่อผู้มุ่งหวังประสงค์จะท ำประกันชีวิต นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องส่งมอบใบค ำขอเอำประกันภัย

ให้แก่ผู้มุ่งหวัง และให้ผู้มุ่งหวังกรอกรำยละเอียดลงในใบค ำขอเอำประกันภัย และลงลำยมือชื่อในฐำนะผู้ขอเอำ
ประกันภัยด้วยตนเอง 
                   หำกนำยหน้ำประกันชีวิตเป็นผู้กรอกรำยละเอียดให้ตำมค ำร้องขอของผู้มุ่งหวัง นำยหน้ำประกันชีวิต
จะต้องกรอกรำยละเอียดให้ถูกต้องตำมที่ได้รับข้อมูลจำกผู้มุ่งหวัง หรือจำกที่ตนทรำบข้อมูลและนำยหน้ำประกันชีวิต
นั้นจะต้องอ่ำนรำยละเอียดใบค ำขอเอำประกันภัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ผู้มุ่งหวังฟังก่อนให้ผู้มุ่งหวังลงลำยมือ
ชื่อในฐำนะผู้ขอเอำประกันภัย 
             7) เมื่อได้รับช ำระเบี้ยประกันภัย นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องออกเอกสำรแสดงกำรรับเงินของบริษัท
ประกันชีวิตทุกครั้งที่มีกำรรับเบี้ยประกันภัยในนำมบริษัท 

นอกจำกจะต้องออกเอกสำรแสดงกำรรับเงินตำมวรรคหนึ่งแล้ว นำยหน้ำประกันชีวิตต้องแสดงหนังสือ
มอบอ ำนำจให้รับช ำระเบี้ยประกันภัยจำกบริษัทด้วย 

8) เมื่อได้รับค ำขอเอำประกันภัยและรับเบี้ยประกันภัยจำกผู้มุ่งหวังแล้วให้นำยหน้ำประกันชีวิตส่งมอบ
เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ลงรำยกำรครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวังพร้อมเอกสำรกำรรับเงินของบริษัทด้วย 

9) นับแต่วันที่ผู้มุ่งหวังส่งมอบค ำขอพร้อมเบี้ยประกันภัยให้แก่นำยหน้ำประกันชีวิต นำยหน้ำประกัน
ชีวิต จะต้องแจ้งระยะเวลำซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัท หรือได้รับกำรติดต่อจำกบริษัทเกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกันภัย 

10) นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทรำบว่ำ เมื่อผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว      
ผู้มุ่งหวังมีสิทธิตรวจสอบเนื้อหำตำมกรมธรรม์ประกันภัย หำกไม่เป็นที่พอใจผู้มุ่งหวังมีสิทธิเลิกสัญญำภำยใน 15 วัน 
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นับตั้งแต่วันที่ผู้เอำประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัท หรือมำกกว่ำ 15 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีกำรเสนอขำย 

      11) นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องส่งค ำขอเอำประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัยที่ ได้รับจำกผู้มุ่งหวังไปยัง
บริษัทในโอกำสที่กระท ำได้ แต่ไม่เกินวันท ำกำรถัดไป 

12) อธิบำยเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเสนอขำยโดยใช้เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยกรมธรรม์
ประกันภัยที่จัดท ำขึ้น ประกอบกับหนังสือชี้ชวนซื้อหน่วยลงทุนที่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ 

13)  ให้ค ำแนะน ำตำมหลักวิชำกำรอันเป็นที่ยอมรับ โดยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกองทุนรวม และมี
เอกสำรหลักฐำนที่สำมำรถน ำมำใช้อ้ำงอิงได้ 

14)  ให้ค ำแนะน ำโดยอธิบำยให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงลักษณะควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรประกัน
ชีวิตควบกำรลงทุน และหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิต 

15)  ไม่น ำข้อมูลของผู้เอำประกันภัยไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 
16)  ห้ำมมิให้นำยหน้ำประกันชีวิตเรียกเก็บ หรือรับค่ำธรรมเนียม หรือค่ำตอบแทนที่เก่ียวกับกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบกำรลงทุน และหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิ ตจำกผู้เอำประกันภัย นอกเหนือจำกผู้เอำ
ประกันภัยมีหน้ำที่ต้องช ำระตำมที่ระไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน หรือตำมที่ก ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน3                                                                         
 
3. การปฏิบัติหน้าที่ของนายหน้าประกนัชีวิตตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ที่มีใบอนุญำตแนะน ำกำรลงทุนด้ำนหลักทรัพย์ และปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ดังนี้ 
           3.1 ต้องปฏิบัติหน้าที่ หรือให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เช่น 
                 1)  ต้องไม่กระท ำกำรไปในทำงไม่ซื่อสัตย์สุจริต เช่น 
   (1)  ไม่กระท ำกำรหรือให้กำรสนับสนุน ช่วยเหลือในกำรกระท ำกำรโดยมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้
ลงทุน เช่น ยักยอก หลอกลวง หรือฉ้อโกง ทรัพย์สินของผู้ลงทุน 
   (2)  ไม่ปกปิดข้อมูล หรือยื่นเอกสำรอันเป็นเท็จ ในกำรขอควำมเห็นชอบเป็นบุคลำกรในธุรกิจ 
ตลำดทุนต่อส ำนักงำน 
   (3)  ไม่ปกปิดข้อมูลหรือยื่นเอกสำรอันเป็นเท็จต่อบริษัทหลักทรัพย์เพื่อช่อยเหลือผู้ลงทุน เช่น 
ปกปิด ตกแต่งข้อมูล เพื่อเปิดบัญชีหรือเพื่อให้ได้รับอนุมัติวงเงินเพิ่ม เป็นต้น 
 
 3ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรออก กำรเสนอขำยกรมธรรม์
ประกันภัย และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนำยหน้ำประกันชีวิต นำยหน้ำประกันชีวิต และธนำคำร พ .ศ. 2551 ลงวันที่  30 ธันวำคม 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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2) ต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อกำรประกอบวิชำชีพ โดยไม่กระท ำกำรในลักษณะเอำเปรียบผู้ลงทุน หรือ

แสวงหำประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่น เช่น                                                                                                                                                                                   
   (1) ไม่วิเครำะห์ หรือชักชวนหรือให้ค ำแนะน ำในลักษณะที่เป็นกำรกระตุ้น ยุยง หรือสนับสนุนให้ 
ผู้ลงทุนท ำธุรกรรมบ่อยครั้ง (Churning) 
  (2) ไม่น ำทรัพย์สินอ่ืนของบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินทั่วไป เช่น คู่มือกำรปฏิบัติงำน หรื อ
ระบบงำน หรือ Software หรือข้อมูลของผู้ลงทุนไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
                    (3) ไม่เบียดบังหรือไม่แสวงหำผลประโยชน์จำกผู้ลงทุนโดยอำศัยโอกำสในกำรปฏิบัติงำน 
  (4) ไม่ซื้อหรือขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำไม่ว่ำเพื่อตนเอง บริษัทหลักทรัพย์ หรือบุคคล
อ่ืน ก่อนที่จะซื้อ หรือขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยลล่วงหน้ำเดียวกันนั้นเพื่อผู้ลงทุน (Front Running) 
  (5) ไม่ใช้บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของผู้ลงทุน ซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำเพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน ไม่ว่ำเจ้ำของบัญชีจะรู้เห็น หรือยินยอมหรือไม่ก็ตำม ซึ่งรวมถึงกำรตัดสินใจซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำในบัญชีผู้ลงทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง ไม่ว่ำ         
ผู้แนะน ำกำรลงทุนจะได้รับประโยชน์จำกกำรจัดกำรเช่นว่ำนั้นหรือไม่ และไม่ว่ำผู้ลงทุนจะรับรู้หรือไม่รับรู้เร่ืองดังกล่ำว
ด้วยก็ตำม 

  3.2  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติต่อผู้ลงทุน    
ทุกรำยอย่ำงเป็นธรรม ด้วยควำมเอำใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคัญ เช่น    
                 1) กำรให้ค ำแนะน ำและกำรให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน 
  (1) ต้องเปิดเผยชื่อและบริษัทที่ตนสังกัดหรือด ำเนินกำรแทน เมื่อมีกำรติดต่อกับผู้ลงทุน เว้นแต่      
ผู้ลงทุนทรำบอยู่แล้ว 
  (2) ต้องให้ค ำแนะน ำอย่ำงเป็นกลำงและอิสระตำมหลักวิชำชีพอันเป็นที่ยอมรับ และมีเอกสำร
สนับสนุนที่ใช้อ้ำงอิงได้ รวมทั้งชี้แจงให้ผู้ลงทุนทรำบว่ำข้อมูลดังกล่ำวเป็นข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็น อย่ำงไรก็ดี                                
ในกำรให้ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำควรเป็นไปตำมแนวทำงที่บริษัทต้นสังกัดก ำหนด (House Opinion) เพื่อให้สำมำรถ
น ำเสนอควำมเห็นหรือค ำแนะน ำเป็นไปในแนวทำงเดียวกันได้ก่อนเป็นหลัก 
  (3) ต้องให้ข้อมูลหรือค ำแนะน ำที่เหมำะสม แก่ผู้ลงทุนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
รวมทั้ง ต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่มีควำมส ำคัญและเกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอต่อกำรตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยไม่
ปกปิดข้อมูลอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง  เช่น                                                                                                                                                                                    
    ก. เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับควำมเสี่ยงเฉพำะของหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
หรือข้อจ ำกัดเกี่ยวกับหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เช่น ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ก ำลังครบก ำหนดอำยุใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ให้ผู้ลงทุนไถ่ถอนคืนก่อนครบก ำหนดได้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ระหว่ำงกำรควบรวมกองทุน 
หน่วยลงทุนประเภทที่รับซื้อคืนแบบมีก ำหนดระยะเวลำ เป็นต้น 
   ข. เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เช่นอยู่ระหว่ำงกำรเพิ่มทุน หรือลด
ทุน กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และกำรควบรวมกิจกำร เป็นต้น 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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2) ต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อกำรประกอบวิชำชีพ โดยไม่กระท ำกำรในลักษณะเอำเปรียบผู้ลงทุน หรือ

แสวงหำประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่น เช่น                                                                                                                                                                                   
   (1) ไม่วิเครำะห์ หรือชักชวนหรือให้ค ำแนะน ำในลักษณะที่เป็นกำรกระตุ้น ยุยง หรือสนับสนุนให้ 
ผู้ลงทุนท ำธุรกรรมบ่อยครั้ง (Churning) 
  (2) ไม่น ำทรัพย์สินอ่ืนของบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินทั่วไป เช่น คู่มือกำรปฏิบัติงำน หรื อ
ระบบงำน หรือ Software หรือข้อมูลของผู้ลงทุนไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
                    (3) ไม่เบียดบังหรือไม่แสวงหำผลประโยชน์จำกผู้ลงทุนโดยอำศัยโอกำสในกำรปฏิบัติงำน 
  (4) ไม่ซื้อหรือขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำไม่ว่ำเพื่อตนเอง บริษัทหลักทรัพย์ หรือบุคคล
อ่ืน ก่อนที่จะซื้อ หรือขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยลล่วงหน้ำเดียวกันนั้นเพื่อผู้ลงทุน (Front Running) 
  (5) ไม่ใช้บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของผู้ลงทุน ซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำเพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน ไม่ว่ำเจ้ำของบัญชีจะรู้เห็น หรือยินยอมหรือไม่ก็ตำม ซึ่งรวมถึงกำรตัดสินใจซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำในบัญชีผู้ลงทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง ไม่ว่ำ         
ผู้แนะน ำกำรลงทุนจะได้รับประโยชน์จำกกำรจัดกำรเช่นว่ำนั้นหรือไม่ และไม่ว่ำผู้ลงทุนจะรับรู้หรือไม่รับรู้เร่ืองดังกล่ำว
ด้วยก็ตำม 

  3.2  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติต่อผู้ลงทุน    
ทุกรำยอย่ำงเป็นธรรม ด้วยควำมเอำใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคัญ เช่น    
                 1) กำรให้ค ำแนะน ำและกำรให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน 
  (1) ต้องเปิดเผยชื่อและบริษัทที่ตนสังกัดหรือด ำเนินกำรแทน เมื่อมีกำรติดต่อกับผู้ลงทุน เว้นแต่      
ผู้ลงทุนทรำบอยู่แล้ว 
  (2) ต้องให้ค ำแนะน ำอย่ำงเป็นกลำงและอิสระตำมหลักวิชำชีพอันเป็นที่ยอมรับ และมีเอกสำร
สนับสนุนที่ใช้อ้ำงอิงได้ รวมทั้งชี้แจงให้ผู้ลงทุนทรำบว่ำข้อมูลดังกล่ำวเป็นข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็น อย่ำงไรก็ดี                                
ในกำรให้ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำควรเป็นไปตำมแนวทำงที่บริษัทต้นสังกัดก ำหนด (House Opinion) เพื่อให้สำมำรถ
น ำเสนอควำมเห็นหรือค ำแนะน ำเป็นไปในแนวทำงเดียวกันได้ก่อนเป็นหลัก 
  (3) ต้องให้ข้อมูลหรือค ำแนะน ำที่เหมำะสม แก่ผู้ลงทุนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
รวมทั้ง ต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่มีควำมส ำคัญและเกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอต่อกำรตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยไม่
ปกปิดข้อมูลอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง  เช่น                                                                                                                                                                                    
    ก. เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับควำมเสี่ยงเฉพำะของหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
หรือข้อจ ำกัดเกี่ยวกับหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เช่น ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ก ำลังครบก ำหนดอำยุใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ให้ผู้ลงทุนไถ่ถอนคืนก่อนครบก ำหนดได้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ระหว่ำงกำรควบรวมกองทุน 
หน่วยลงทุนประเภทที่รับซื้อคืนแบบมีก ำหนดระยะเวลำ เป็นต้น 
   ข. เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เช่นอยู่ระหว่ำงกำรเพิ่มทุน หรือลด
ทุน กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และกำรควบรวมกิจกำร เป็นต้น 
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   ค. เปิดเผย แจ้งข้อมูล หรือค ำเตือนต่ำง ๆ อันเป็นสำระส ำคัญที่อำจมีผลกระทบต่อสิทธิ                                          
ประโยชน์ของผู้ลงทุน เช่น ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน ให้ค ำแนะน ำเพิ่มเติม หำกผู้ลงทุนจะลงทุนในกองทุนที่มีควำม
เสี่ยงสูงกว่ำที่ผู้ลงทุนจะรับได้ เป็นต้น 
   ง. กรณีกำรขำยหน่วยลงทุน ต้องแจกหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน และต้องให้ข้อมูล หรือ
ค ำแนะน ำที่เหมำะสมกับข้อมูลผู้ลงทุนตำม Customer Profile ที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งให้ข้อมูลหรือค ำแนะน ำอย่ำง
ต่อเนื่องภำยหลังจำกที่ได้ลงทุนในหน่วยลงทุนนั้นแล้ว 
   (4) ต้องใช้วิจำรณญำณในกำรให้ค ำแนะน ำ หำกเป็นกำรให้ค ำแนะน ำซึ่งเป็นผลมำจำกกำร
วิเครำะห์ข่ำวที่อำจมีผลกระทบต่อกำรลงทุนในหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบถึงที่มำของ
ข่ำวดังกล่ำวด้วย รวมทั้งไม่ท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรเผยแพร่ หรือบอกต่อข่ำวลือหรือข้อมูลที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำ
หลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ยังไม่ได้รับกำรยืนยันควำมถูกต้องจำกผู้ที่เก่ียวข้อง                                       
                        (5) ต้องไม่เร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจในกำรลงทุน       
                 2) กำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้ลงทุน  
  (1) ต้องไม่รับมอบหมำยจำกผู้ลงทุนในกำรตัดสินใจซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแทน
ผู้ลงทุน 
  (2) ต้องให้บริกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแก่ผู้ลงทุนตำมค ำสั่งของผู้ลงทุนที่เป็น
เจ้ำของบัญชีหรือตำมค ำสั่งของผู้รับมอบอ ำนำจเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ลงทุน 
  (3) ต้องด ำเนินกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำให้ผู้ลงทุนตำมล ำดับก่อนหลัง เว้นแต่
ผู้ลงทุนได้ก ำหนดเงื่อนไขกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำไว้เป็นอย่ำงอื่นอย่ำงชัดเจน 
  (4) ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน เช่น รับมอบหมำยจำกผู้ลงทุนในกำรจัดกำรเกี่ยวกับ
กำรช ำระรำคำค่ำซื้อขำยหลักทรัพย์ หรือกำรเบิกถอนโอนย้ำยหลักทรัพย์ เป็นต้น                                                                                                                                                                              
                  3) กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ลงทุนให้ซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ไม่เหมำะสมกับฐำนะ
กำรเงิน  
  (1) ต้องไม่สนับสนุน หรือร่วมมือกับผู้ลงทุนในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ไม่
เหมำะสมกับฐำนะทำงกำรเงิน ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ หรือข้อจ ำกัดกำรลงทุนของผู้ลงทุน เช่น ช ำระค่ำซื้อ
หลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน เป็นต้น 
  (2) ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรใช้เงินกู้นอกระบบเพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ เช่น ใช้หรือจัดหำแหล่งเงินกู้นอกระบบ ให้กำรสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือรู้เห็นว่ำมีกำรใช้เงินกู้นอกระบบ
ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  เป็นต้น                                                            
                 4) กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวังไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เช่น 
  (1) หลีกเลี่ยงกำรติดต่อ ชักชวน หรือให้ค ำแนะน ำกำรลงทุนที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ เว้นแต่จะเปิดเผยถึงส่วนได้เสียหรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์นั้นให้ผู้ลงทุนทรำบ เช่น 
  ก. บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหำรของบริษัทหลักทรัพย์ หรือนักวิเครำะห์กำรลงทุน และผู้แนะน ำ
กำรลงทุนถือหุ้นในบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เกินกว่ำร้อยละห้ำของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวด้วย 
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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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                            ข. บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่เก่ียวข้องเป็นผู้ออกหลักทรัพย์นั้น 
   ค. ผู้บริหำรของบริษัทหลักทรัพย์ หรือนักวิเครำะห์กำรลงทุนและผู้แนะน ำกำรลงทุนเป็น
กรรมกำรในบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้น 
   ง. บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่เก่ียวข้องอยู่ระหว่ำงท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินตำม
ประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบที่ปรึกษำทำงกำรเงินและขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
   จ. ผู้แนะน ำกำรลงทุนได้รับค่ำธรรมเนียมในกำรติดต่อ ชักชวน หรือให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ลงทุนใน
อัตรำที่แตกต่ำงกัน เช่น ได้รับค่ำธรรมเนียมจำกกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งมำกกว่ำอีกกองทุนรวมหนึ่ง 
เป็นต้น 
  (2) ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และ                                
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ ในกรณีที่
นักวิเครำะห์กำรลงทุน และผู้แนะน ำกำรลงทุนท ำหน้ำที่ชักชวน แนะน ำให้ผู้ลงทุนซื้อขำยหลักทรัพย์หรือเผยแพร่
บทควำมหรืองำนวิจัยเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้จัดจ ำหน่วยหลักทรัพย์ตำมประกำศดังกล่ำว 
  (3) แจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบถึงกำรเป็นคู่สัญญำกับผู้ลงทุน ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เข้ำเป็นคู่สัญญำ
ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์กับผู้ลงทุน เว้นแต่กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ดูแลสภำพคล่อง (Market Maker) หรือผู้ค้ำ
หลักทรัพย์ (Dealer) และแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบว่ำบริษัทหลักทรัพย์ท ำรำยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนในฐำนะใด 
ในกรณีที่บริษัทเป็นทั้งนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ และผู้คค้ำหลักทรัพย์นั้น                                                                                                                                                                              
             5) กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่สังกัด 
  (1) ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมประเภทหรือขอบเขตที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทที่ตนสังกัด
หรือด ำเนินกำรแทน เช่น ท ำหน้ำที่ภำยในขอบเขตควำมรับผิดชอบที่บริษัทมอบหมำย ไม่จัดกำรหรือยุ่ง เกี่ยวกับ
เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของผู้ลงทุนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
สำยงำนด้ำนปฏิบัติกำร เป็นต้น                                 
  (2) ต้องปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของ                                   
พนักงำน 
  (3) ต้องไม่เรียกเก็บหรือรับค่ำธรรมเนียม หรือค่ำตอบแทนจำกผู้ลงทุนนอกเหนือจำกที่ต้องช ำระ
ต่อบริษัทหลักทรัพย์ 
                 6) กำรปฏิบัติงำนอ่ืน เช่น 
  (1) ต้องรักษำควำมลับของผู้ลงทุน เช่น กำรไม่น ำข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลกำรลงทุนในหลักทรัพย์/
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และข้อมูลทำงกำรเงินของผู้ลงทุนไปเปิดเผย เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ เป็นต้น 
  (2) ไม่รับประกันต่อผู้ลงทุนเกี่ยวกับผลตอบแทน ผลประโยชน์ ผลขำดทุน หรือควำมเสียหำยที่
อำจเกิดจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ                                
  (3) ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำยว่ำ
ด้วยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และหลักเกณฑ์ที่ออกตำมกฎหมำยดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกำร
ติดต่อ ชักชวน ให้ค ำแนะน ำ วำงแผน หรือกำรวิเครำะห์คุณค่ำหรือควำมเหมำะสมในกำรซื้อขำย หรือกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ทั้งนี้ไม่ว่ำในส่วนที่ใช้บังคับกับตนเอง หรือผู้ประกอบธุรกิจ เช่น                              
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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                            ข. บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่เก่ียวข้องเป็นผู้ออกหลักทรัพย์นั้น 
   ค. ผู้บริหำรของบริษัทหลักทรัพย์ หรือนักวิเครำะห์กำรลงทุนและผู้แนะน ำกำรลงทุนเป็น
กรรมกำรในบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้น 
   ง. บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่เก่ียวข้องอยู่ระหว่ำงท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินตำม
ประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบที่ปรึกษำทำงกำรเงินและขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
   จ. ผู้แนะน ำกำรลงทุนได้รับค่ำธรรมเนียมในกำรติดต่อ ชักชวน หรือให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ลงทุนใน
อัตรำที่แตกต่ำงกัน เช่น ได้รับค่ำธรรมเนียมจำกกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งมำกกว่ำอีกกองทุนรวมหนึ่ง 
เป็นต้น 
  (2) ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และ                                
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ ในกรณีที่
นักวิเครำะห์กำรลงทุน และผู้แนะน ำกำรลงทุนท ำหน้ำที่ชักชวน แนะน ำให้ผู้ลงทุนซื้อขำยหลักทรัพย์หรือเผยแพร่
บทควำมหรืองำนวิจัยเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้จัดจ ำหน่วยหลักทรัพย์ตำมประกำศดังกล่ำว 
  (3) แจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบถึงกำรเป็นคู่สัญญำกับผู้ลงทุน ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เข้ำเป็นคู่สัญญำ
ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์กับผู้ลงทุน เว้นแต่กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ดูแลสภำพคล่อง (Market Maker) หรือผู้ค้ำ
หลักทรัพย์ (Dealer) และแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบว่ำบริษัทหลักทรัพย์ท ำรำยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนในฐำนะใด 
ในกรณีที่บริษัทเป็นทั้งนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ และผู้คค้ำหลักทรัพย์นั้น                                                                                                                                                                              
             5) กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่สังกัด 
  (1) ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมประเภทหรือขอบเขตที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทที่ตนสังกัด
หรือด ำเนินกำรแทน เช่น ท ำหน้ำที่ภำยในขอบเขตควำมรับผิดชอบที่บริษัทมอบหมำย ไม่จัดกำรหรือยุ่ง เกี่ยวกับ
เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของผู้ลงทุนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
สำยงำนด้ำนปฏิบัติกำร เป็นต้น                                 
  (2) ต้องปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของ                                   
พนักงำน 
  (3) ต้องไม่เรียกเก็บหรือรับค่ำธรรมเนียม หรือค่ำตอบแทนจำกผู้ลงทุนนอกเหนือจำกที่ต้องช ำระ
ต่อบริษัทหลักทรัพย์ 
                 6) กำรปฏิบัติงำนอ่ืน เช่น 
  (1) ต้องรักษำควำมลับของผู้ลงทุน เช่น กำรไม่น ำข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลกำรลงทุนในหลักทรัพย์/
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และข้อมูลทำงกำรเงินของผู้ลงทุนไปเปิดเผย เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ เป็นต้น 
  (2) ไม่รับประกันต่อผู้ลงทุนเกี่ยวกับผลตอบแทน ผลประโยชน์ ผลขำดทุน หรือควำมเสียหำยที่
อำจเกิดจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ                                
  (3) ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำยว่ำ
ด้วยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และหลักเกณฑ์ที่ออกตำมกฎหมำยดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกำร
ติดต่อ ชักชวน ให้ค ำแนะน ำ วำงแผน หรือกำรวิเครำะห์คุณค่ำหรือควำมเหมำะสมในกำรซื้อขำย หรือกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ทั้งนี้ไม่ว่ำในส่วนที่ใช้บังคับกับตนเอง หรือผู้ประกอบธุรกิจ เช่น                              
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   ก. ต้องใช้ระบบกำรบันทึกกำรให้ค ำแนะน ำ กำรรับค ำสั่งซื้อขำย และกำรแจรจำตกลง เก่ียวกับ
กำรลงทุน กับผู้ลงทุนที่บริษัทจัดไว้ และจัดเก็บบทวิเครำะห์ไว้ตำมระยะเวลำที่หลักเกณฑ์ก ำหนด 
   ข. ต้องให้ค ำแนะน ำและข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจนและถูกต้อง 
เช่น กำรวำงหลักประกัน กำรค ำนวณ  Excess Equity กำรบังคับขำย เป็นต้น 
   (4) ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณ และมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพ ท่ีก ำหนด
โดยสมำคม หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจตลำดทุนที่ส ำนักงำนยอมรับ เช่น 
  ก. ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนที่สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยก ำหนด เช่น  
เรื่องกำรจัดให้มีที่มำของค ำสั่งจำกเทปบันทึกเสียง หรือกำรจัดท ำ Ticket Order ตำมมำตรฐำนกำรประกันธุรกิจ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เกณฑ์กำรรักษำและพัฒนำคุณภำพนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และบทวิเครำะห์หลักทรัพย์      
เป็นต้น                                                                                                                                                                               
   ข. ในกรณีที่นักวิเครำะห์กำรลงทุนและผู้แนะน ำกำรลงทุนเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับตลำด
หลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อเป็นตัวแทนของสมำชิกในกำรซื้อขำยด้วยระบบกำรซื้อขำย ต้อง
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำก ำหนด เช่น กำรส่งค ำสั่งที่มีลักษณะ
ไม่เหมำะสม เป็นต้น 
  ค. ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนทีส่มำคมบริษัทจัดกำรลงทุนก ำหนด ตัวอย่ำงคือ
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรรู้จักลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำ 
  (5) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม หรือกำรเอำเปรียบผู้ลงทุนในกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกำรกระท ำดังกล่ำวของบุคคลอื่น เช่น  
  ก. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม ไม่ว่ำในฐำนะตัวกำรร่วม หรือ
ผู้สนับสนุนกำรกระท ำดังกล่ำว 
  ข. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมที่เก่ียวข้องกับกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม เช่น กำรจัดหำ
บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ของบุคคลอ่ืนเพื่อใช้ในกำรสร้ำงรำคำ หรือเป็นผู้ส่งค ำสั่งที่ไม่เหมำะสมในลักษณะกำรสร้ำง
รำคำ หรือเป็นผู้จัดกำรด้ำนกำรรับจ่ำยเงิน เป็นต้น4 
 หมายเหตุ: 

 ค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในกำรประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit-Linked Life Insurance) จะ
เป็นค ำศัพท์ที่ใช้เฉพำะในกรมธรรม์ประกันภัยแบบ Unit-Linked Life Insurance ซึ่งค ำศัพท์นี้ไม่ใช่ค ำศัพท์ส ำหรับใช้
กับกำรประกันชีวิตแบบพื้นฐำน แต่จะเป็นค ำศัพท์ที่บัญญัติขึ้นใหม่เพื่อใช้กับกำรประกันชีวิตแบบดังกล่ำวเพิ่มขึ้น
โดยเฉพำะ ได้แก่ 
เบีย้ประกนัภัยหลกั (Regular Premium) หมำยถึง เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยตกลงจะช ำระให้กับบริษัทประกัน
ชีวิต อำจจะเป็นแบบช ำระครั้งเดียว หรือช ำระเป็นรำยปี รำย 6 เดือน รำย 3 เดือน รำยเดือน  

เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-up Premium) หมำยถึง เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระให้กับบริษัท
ประกันชีวิตเพิ่มเติม เพื่อลงทุนเพิ่มหรือเพื่อไม่ให้กรมธรรม์ประกันภัยขำดผลบังคับ เนื่องจำกมูลค่ำกรมธรรม์ประกันภัย 
มีไม่พอที่จะช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำกำรประกันภัย 
 

         4แนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนักวิเครำะห์กำรลงทุนและผู้แนะน ำกำรลงทุน  โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ ก.ล.ต. 
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   ก. ต้องใช้ระบบกำรบันทึกกำรให้ค ำแนะน ำ กำรรับค ำสั่งซื้อขำย และกำรแจรจำตกลง เก่ียวกับ
กำรลงทุน กับผู้ลงทุนที่บริษัทจัดไว้ และจัดเก็บบทวิเครำะห์ไว้ตำมระยะเวลำที่หลักเกณฑ์ก ำหนด 
   ข. ต้องให้ค ำแนะน ำและข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจนและถูกต้อง 
เช่น กำรวำงหลักประกัน กำรค ำนวณ  Excess Equity กำรบังคับขำย เป็นต้น 
   (4) ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณ และมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพ ท่ีก ำหนด
โดยสมำคม หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจตลำดทุนที่ส ำนักงำนยอมรับ เช่น 
  ก. ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนที่สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยก ำหนด เช่น  
เรื่องกำรจัดให้มีที่มำของค ำสั่งจำกเทปบันทึกเสียง หรือกำรจัดท ำ Ticket Order ตำมมำตรฐำนกำรประกันธุรกิจ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เกณฑ์กำรรักษำและพัฒนำคุณภำพนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และบทวิเครำะห์หลักทรัพย์      
เป็นต้น                                                                                                                                                                               
   ข. ในกรณีที่นักวิเครำะห์กำรลงทุนและผู้แนะน ำกำรลงทุนเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับตลำด
หลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อเป็นตัวแทนของสมำชิกในกำรซื้อขำยด้วยระบบกำรซื้อขำย ต้อง
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำก ำหนด เช่น กำรส่งค ำสั่งที่มีลักษณะ
ไม่เหมำะสม เป็นต้น 
  ค. ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนทีส่มำคมบริษัทจัดกำรลงทุนก ำหนด ตัวอย่ำงคือ
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรรู้จักลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำ 
  (5) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม หรือกำรเอำเปรียบผู้ลงทุนในกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกำรกระท ำดังกล่ำวของบุคคลอื่น เช่น  
  ก. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม ไม่ว่ำในฐำนะตัวกำรร่วม หรือ
ผู้สนับสนุนกำรกระท ำดังกล่ำว 
  ข. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมที่เก่ียวข้องกับกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม เช่น กำรจัดหำ
บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ของบุคคลอ่ืนเพื่อใช้ในกำรสร้ำงรำคำ หรือเป็นผู้ส่งค ำสั่งที่ไม่เหมำะสมในลักษณะกำรสร้ำง
รำคำ หรือเป็นผู้จัดกำรด้ำนกำรรับจ่ำยเงิน เป็นต้น4 
 หมายเหตุ: 

 ค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในกำรประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit-Linked Life Insurance) จะ
เป็นค ำศัพท์ที่ใช้เฉพำะในกรมธรรม์ประกันภัยแบบ Unit-Linked Life Insurance ซึ่งค ำศัพท์นี้ไม่ใช่ค ำศัพท์ส ำหรับใช้
กับกำรประกันชีวิตแบบพื้นฐำน แต่จะเป็นค ำศัพท์ที่บัญญัติขึ้นใหม่เพื่อใช้กับกำรประกันชีวิตแบบดังกล่ำวเพิ่มขึ้น
โดยเฉพำะ ได้แก่ 
เบีย้ประกนัภัยหลกั (Regular Premium) หมำยถึง เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยตกลงจะช ำระให้กับบริษัทประกัน
ชีวิต อำจจะเป็นแบบช ำระครั้งเดียว หรือช ำระเป็นรำยปี รำย 6 เดือน รำย 3 เดือน รำยเดือน  

เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-up Premium) หมำยถึง เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระให้กับบริษัท
ประกันชีวิตเพิ่มเติม เพื่อลงทุนเพิ่มหรือเพื่อไม่ให้กรมธรรม์ประกันภัยขำดผลบังคับ เนื่องจำกมูลค่ำกรมธรรม์ประกันภัย 
มีไม่พอที่จะช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำกำรประกันภัย 
 

         4แนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนักวิเครำะห์กำรลงทุนและผู้แนะน ำกำรลงทุน  โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ ก.ล.ต. 
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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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ค่าใช้จ่ายที่หักจากเบี้ยประกันภัย (Premium Charge) หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่บริษัทประกันชีวิตหักจำกเบี้ย
ประกันภัยทุกครั้งที่มีกำรช ำระเบี้ยประกันภัย เพื่อเป็นค่ำนำยหน้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกกรมธรรม์ประกันภัย ค่ำ
ด ำเนินกำร เป็นต้น 

ค่าธรรมเนียมรักษากรมธรรม์ประกันภัย (Administration Fee) หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมที่บริษัทเรียกเก็บ
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย 

ค่าการประกันภัย (Cost of Insurance) หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมที่ผู้เอำประกันภัยจ่ำยเพื่อเป็นค่ำควำม
คุ้มครองชีวิต โดยค ำนวณจำกค่ำควำมเสี่ยงภัยสุทธิ 

จ านวนความเส่ียงภัยสุทธิ (Net Amount at Risk) หมำยถึง จ ำนวนควำมคุ้มครองกำรเสียชีวิตที่บริษัทต้อง
จ่ำยเกินจำกมูลค่ำกรมธรรม์ประกันภัย 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value หรือ NAV) หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินตำมรำคำตลำดบวกด้วย
ผลประโยชน์ที่กองทุนรวมนั้นพึงได้รับหักด้วยค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย 

มูลค่าหน่วยลงทุน (Unit Price) หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจ ำหน่ำย
แล้วทั้งหมด 

ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนบวกด้วยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน 
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนหักด้วยค่ำธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน  
มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย (Account Value) หมำยถึง ผลรวมของจ ำนวนหน่วยลงทุนคูณกับมูลค่ำ

หน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินรำคำของแต่ละกองทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะค ำนวณเป็นของผู้เอำประกันภัย
แต่ละรำย 

มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกนัภัย (Surrender Value) หมำยถึงผลรวมของจ ำนวนหน่วยลงทุนคูณกับรำคำ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินรำคำของแต่ละกองทุน 

การหยุดพักช าระเบี้ยประกันภัย (Premium Holiday) หมำยถึง กำรที่บริษัทขำยหน่วยลงทุนเพื่อช ำระ     
ค่ำกำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย เมื่อผู้เอำประกันภัยไม่ได้ช ำระเบี้ยประกันภัยเมื่อถึงก ำหนดช ำระ 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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ค่าใช้จ่ายที่หักจากเบี้ยประกันภัย (Premium Charge) หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่บริษัทประกันชีวิตหักจำกเบี้ย
ประกันภัยทุกครั้งที่มีกำรช ำระเบี้ยประกันภัย เพื่อเป็นค่ำนำยหน้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกกรมธรรม์ประกันภัย ค่ำ
ด ำเนินกำร เป็นต้น 

ค่าธรรมเนียมรักษากรมธรรม์ประกันภัย (Administration Fee) หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมที่บริษัทเรียกเก็บ
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย 

ค่าการประกันภัย (Cost of Insurance) หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมที่ผู้เอำประกันภัยจ่ำยเพื่อเป็นค่ำควำม
คุ้มครองชีวิต โดยค ำนวณจำกค่ำควำมเสี่ยงภัยสุทธิ 

จ านวนความเส่ียงภัยสุทธิ (Net Amount at Risk) หมำยถึง จ ำนวนควำมคุ้มครองกำรเสียชีวิตที่บริษัทต้อง
จ่ำยเกินจำกมูลค่ำกรมธรรม์ประกันภัย 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value หรือ NAV) หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินตำมรำคำตลำดบวกด้วย
ผลประโยชน์ที่กองทุนรวมนั้นพึงได้รับหักด้วยค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย 

มูลค่าหน่วยลงทุน (Unit Price) หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจ ำหน่ำย
แล้วทั้งหมด 

ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนบวกด้วยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน 
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนหักด้วยค่ำธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน  
มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย (Account Value) หมำยถึง ผลรวมของจ ำนวนหน่วยลงทุนคูณกับมูลค่ำ

หน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินรำคำของแต่ละกองทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะค ำนวณเป็นของผู้เอำประกันภัย
แต่ละรำย 

มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกนัภัย (Surrender Value) หมำยถึงผลรวมของจ ำนวนหน่วยลงทุนคูณกับรำคำ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินรำคำของแต่ละกองทุน 

การหยุดพักช าระเบี้ยประกันภัย (Premium Holiday) หมำยถึง กำรที่บริษัทขำยหน่วยลงทุนเพื่อช ำระ     
ค่ำกำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย เมื่อผู้เอำประกันภัยไม่ได้ช ำระเบี้ยประกันภัยเมื่อถึงก ำหนดช ำระ 
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บรรณานุกรม 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย. ค าสั่งนายทะเบียนที่ 21/2557  เรื่องให้ใช้บันทึกสลัก

หลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในท่ีไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case).      
. ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การ
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ .ศ                       
2551 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2551.                                 
. ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าประกัน
ชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  2551. 
. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไข ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าขายกรมธรรม์ประกัน ชีวิตแบบยูนิ เวอร์แซลไลฟ์                                    
(Universal Life) พ.ศ. 2552  ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2552. 

 . พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551). 
. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และแบบ Universal Life. 
. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต. 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. แนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ของนักวิเคราะห ์                                    
การลงทุนและผู้แนะน าการลงทุน โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ-
ไทย.   

Harriett E. Jones, J.D., FLMI, ACS, AIRC /Steven R. Silver, J.D., FLMI, AFSI, ACS, AIRC, AIAA: Principles of 
Insurance.  Copy Right 2011                                           
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

และการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย 
 

อาจารย์อภิรักษ์ ไทพฒันกลุ  
อาจารย์วณีา อร่ามวฒัน์เศรษฐ 

อาจารย์ทศันี ดวงรัตน์ 
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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-5 
 

 
 

       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้

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



 
 

 

  

บทที ่3  
การจัดการพจิารณารับประกนัภัย 

และการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย 
 

อาจารย์อภิรักษ์ ไทพฒันกลุ  
อาจารย์วณีา อร่ามวฒัน์เศรษฐ 

อาจารย์ทศันี ดวงรัตน์ 
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3-2  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชีวิต 
 

 
 

บทที ่3 การจดัการพจิารณารับประกนัภยัและการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภยั                             นช.3 
                      (1 ช่ัวโมง) 
เร่ืองที ่ 

3.1  ความจ าเปน็และความส าคัญของการพิจารณารบัประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ ์และ    
ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ ์ 

3.2  ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย 
3.3  องค์ประกอบและแนวทางในการก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัย 
3.4  บทบาทและหนน้าท้่ของนายหนน้าประกันช้วิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบพิเศษ 
 

แนวคดิ 
1.  กรมธรรม์ประกันภัยแบบพิเศษไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยแบบแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์  

(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) เป็น
กรมธรรม์ท้่ไอ้รับการออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยในการท าประกันช้วิต 
โอยการพิจารณารับประกันภัย ยังเป็นกระบวนการท้่ม้ความจ าเป็นและม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย 
ผู้เอาประกันภัย และนายหนน้าประกันภัย เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอา
ประกันภัยอย่างเป็นธรรม 

2.  ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย ไอ้แก่ ระอับความเส้่ยงภัย ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอเอาประกันภัย 
ความสามารถของบริษัทประกันภัยในการรับประกันภัย และความเส้่ยงอ้านการลงทุน 

3.  การก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยทุกแบบต้องเป็นไปตามหนลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยและสออคล้องกับมาตรฐานการก ากับอูแลธุรกิจประกันภัยโอยองค์ประกอบส าคัญท้่ม้ผลต่อ
การก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัย คือ อัตรามรณะ อัตราออกเบ้ยย ค่าใช้จ่ายในการอ าเนินงาน อัตราการ
ขาอผลบังคับของกรมธรรม์ การส ารองฉุกเฉิน และอัตราผลก าไร 

4.  นายหนน้าประกันช้วิตเป็นบุคคลท้่รู้จักใกล้ชิอและม้ข้อมูลของผู้เอาประกันภัยมากท้่สุอ จึงม้บทบาทและ
หนน้าท้่พิจารณารับประกันภัยเบืยองต้นให้นกับบริษัทประกันภัย หนากพิจารณารับประกันภัยและคัอเลือกภัย
ไอ้อ้ ย่อมส่งผลอ้ต่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัย ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ความคง
อยู่ของกรมธรรม์ประกันภัยและรายไอ้ของนายหนน้าประกันช้วิต  
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 อนิชวัรนัซ์

 อนิชวัรนัซ์

 อินชัวรันซ ์

 อินชัวรันซ ์

 

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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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทท้่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบพิเศษ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อิน
ชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) 
ไอ้ 

 2.  อธิบายปัจจัยส าคัญท้่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ไอ้ 

 3.  อธิบายองค์ประกอบและแนวทางในการก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยไอ้ 
 4.  อธิบายบทบาทและหนน้าท้่ของนายหนน้าประกันช้วิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 

อินชั วร์รัน ซ์  (Universal Life Insurance) และยูนิ ต  ลิ งค์  ไลฟ์  อินชั วร์รัน ซ์  (Unit Linked Life 
Insurance) ไอ้ 
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทท้่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบพิเศษ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อิน
ชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) 
ไอ้ 

 2.  อธิบายปัจจัยส าคัญท้่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ไอ้ 

 3.  อธิบายองค์ประกอบและแนวทางในการก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยไอ้ 
 4.  อธิบายบทบาทและหนน้าท่้ของนายหนน้าประกันช้วิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 

อินชั วร์รัน ซ์  (Universal Life Insurance) และยูนิ ต  ลิ งค์  ไลฟ์  อินชั วร์รัน ซ์  (Unit Linked Life 
Insurance) ไอ้ 
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เร่ืองที ่3.1  
ความจ าเป็นและความส าคญัของการพจิารณารับประกนัภยั 
แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ และยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ 
 
 
     การพิจารณารับประกันภัยเป็นกระบวนการส าคัญท้่บริษัทใช้กลั่นกรอง คัอเลือก และประเมินผู้ขอเอา
ประกันภัยใหน้สามารถรับประกันภัยไอ้เฉพาะกลุ่มบุคคลท้่ม้อัตราการเส้่ยงภัยอยู่ในเกณฑ์ หนรือขอบข่ายท้่จะไม่ท าให้นเกิอ
ความเส้ยหนายอย่างร้ายแรงภายหนลัง และให้นเกิอความยุติธรรมต่อผู้เอาประกันภัย 

    เมื่อบริษัทรับประกันช้วิตบุคคลเป็นจ านวนมาก โอยท้่แต่ละบุคคลม้คุณลักษณะแตกต่างกันทัยงทางอ้านอายุ 
อาช้พ อุปนิสัย สุขภาพ ฯลฯ แน่นอนว่าการอ ารงช้วิตของทุกช้วิตย่อมแตกต่างกัน โอยไม่ม้ใครคาอเอาไอ้ว่าจะเกิอ
เหนตุการณ์ใอในอนาคต อังนัยนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท้่บริษัทประกันช้วิตจะต้องวางมาตรการควบคุมการรับประกันช้วิต 
หนรือรับโอนความเส้่ยงภัยอย่างรอบคอบ และยุติธรรม เพื่อให้นบริษัทสามารถอ าเนินธุรกิจต่อไปไอ้อย่างมั่นคงและ
สออคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกันช้วิต 
 
1. หลกัในการพจิารณารับประกนัภัย 

    บริษัทประกันภัย (Insurer) ต้องสร้างมาตรฐานการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting Standard) เพื่อให้น
เป็นเกณฑ์คัอเลือกภัย (Risk Selection) และตัอสินใจจากข้อมูลของผู้เอาประกันภัยว่าจะยอมรับท าประกันภัยใน
อัตราเบ้ยยประกันภัยปกติหนรือเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัย หนรือปฏิเสธไม่รับประกันภัย
นัยน  

    การพิจารณารับประกันภัยจึงเป็นทัยงศาสตร์และศิลป์ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยพืยนฐานทางวิชาการ ความสามารถ 
และประสบการณ์ของผู้พิจารณารับประกันภัยแต่ละคน ผู้พิจารณารับประกันภัยถือเป็นผู้ม้บทบาทส าคัญของบริษัท
ประกันภัยในการพิจารณารับประกันภัยภายใต้มาตรฐานการพิจารณารับประกันช้วิตของบริษัท ซึ่งต้องยึอหนลัก 3 
ประการ คือ    
      1.1 ความยุติธรรมต่อลูกค้า หรือผู้ เอาประกันภัย เบ้ยยประกันภัยท้่ผู้เอาประกันภัยแต่ละคนจ่ายจะต้อง
สัมพันธ์กับความเส้่ยงภัยท้่บริษัทต้องรับผิอชอบ อังนัยนผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องประเมินความเส้่ยงภัย และ
ค านวณเบ้ยยประกันภัยอ้วยความเท้่ยงตรง และเหนมาะสม 

     ในการประเมินความเส้่ยงภัยของกลุ่มคนท้่ม้เพศและอายุอยู่ในกลุ่มเอ้ยวกัน จะพบว่าม้สุขภาพ อาช้พ และ
ปัจจัยประกอบต่าง ๆ แตกต่างกัน เช่น ชายอายุ 35 ปี จ านวน 100 คน พบว่าม้สุขภาพสมบูรณ์ 98 คน ในขณะท้่อ้ก 
2 คน ม้ปัญหนาสุขภาพ อังนัยนจึงควรเพิ่มเบ้ยยประกันภัยส าหนรับคนท้่ม้สขุภาพไม่อ้ ซึ่งม้ความเส้่ยงภัยท้่เพิ่มขึยนจากโอกาส
ท้่จะเส้ยช้วิตก่อนผู้อื่น    
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-5 
 

 
 

       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-5 
 

 
 

       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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3-6  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชีวิต 
 

 
 

หนลักฐานพิสูจน์ว่ารับประกันช้วิตรายนัยนไอ้ ขณะเอ้ยวกัน บริษัทประกันภัยต้องปฏิเสธผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับ
ความเส้่ยงภัยซึ่งไม่อาจรับประกันช้วิตไอ้ เช่น ผู้ป่วยโรคเออส์ โรคมะเร็ง เพื่อรักษาฐานะและความมั่นคงทางการเงิน
ของบริษัทประกันภัยต่อไป 
  2.1.2 มีความแขง็แกร่งทางการเงินและสามารถแข่งขันได้  บริษัทประกันภัยจะม้ความแข็งแกร่งทาง
การเงินและสามารถแข่งขันไอ้นัยน เป็นผลมาจากเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยและการก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัย
ท้่เหนมาะสม หนากบริษัทประกันภัยพิจารณารับประกันภัยเข้มงวอเกินไปหนรือก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยสูงเกินไปจนไม่
สามารถแข่งขันในตลาอไอ้ โอกาสสูญเส้ยตลาอจะม้มากขึยน ขณะเอ้ยวกัน หนากพิจารณารับประกันภัยย่อหนย่อนเกินไป 
เช่น ยอมรับท าประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ความเส้่ยงสูง เมื่อเกิอการเร้ยกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทผู้รับประกันภัยอาจม้เงินไม่พอจ่ายให้นกับผู้เอาประกันภัยหนรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย สถานการณ์เช่นน้ยส่งผลต่อความแข็งแกร่งทางการเงินและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทประกันภัย 
 2.2 ผู้ เอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย ม้ความส าคัญต่อผู้เอาประกันภัย ท้่จะ
ไอ้รับความคุ้มครองสออคล้องกับความต้องการในอัตราเบ้ยยประกันภัยท้่เป็นธรรม 
 ผู้เอาประกันภัยจะไอ้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขท้่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบ
และสามารถช าระเบ้ยยประกันภัยในอัตราท้่เหนมาะสมกับสภาพความเส้่ยงภัย รายไอ้และความจ าเป็นของตนเองตลออ
อายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย  
 2.3 นายหน้าประกันชีวิต การพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยม้ความจ าเป็นและความส าคัญต่อ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
  2.3.1 สร้างการเรียนรู้ในหลกัการพิจารณารับประกันภัย นายหนน้าประกันช้วิตท้ม่้ความรู้ความเข้าใจการ
พิจารณารับประกันภัยจะเข้าใจหนลักการพิจารณารับประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบตามเกณฑ์ท้่บริษัท
ประกันภัยก าหนนอเพื่อน าเสนอขายและคัอเลือกผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้คุณสมบัติท าประกันภัยไอ้มาเป็นลูกค้าคุณภาพ  
ส่งผลอ้ต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันภัย (Persistency) สร้างความน่าเชื่อถือต่อทัยงลูกค้าและบริษัทประกันภัย 
เอาประกันภัยเหนมาะสมกับความจ าเป็นของครอบครัว แหนล่งท้่มาของรายไอ้ชัอเจนและพิสูจน์ไอ้ เป็นต้น  
  2.3.2 สร้างรายได้ต่อเน่ือง นายหนน้าประกันช้วิตจะม้รายไอ้ต่อเนื่องและคงอยู่ในอาช้พยาวนาน  หนาก
นายหนน้าประกันช้วิตคัอเลือกผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมากท้่ม้คุณสมบัติสามารถท าประกันช้วิตไอ้และสามารถช าระ
เบ้ยยประกันภัยไอ้ตลอออายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย นายหนน้าประกันช้วิตก็จะม้รายไอ้จากเบ้ยยประกันภัยปีแรกและ
เบ้ยยประกันภัยปีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลอ้ต่อความคงอยู่ในอาช้พ 
 อย่างไรก็ตาม การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพนัยนเก้่ยวข้องกับบุคคลหนลายฝ่าย อาทิ ผู้เอา
ประกันภัยต้องม้คุณสมบัติท าประกันช้วิตไอ้ นายหนน้าประกันช้วิตซึ่งเป็นผู้ใหน้ข้อมูลเบืยองต้นเก่้ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย
ต้องให้นข้อมูลท้่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นจริง ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องเป็นผู้ม้ความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ รวมถึง
บริษัทประกันภัยเองต้องก าหนนอมาตรฐานท้่อ้สออคล้องกับความเปล้่ยนแปลงท้่เกิอขึยนกับตลาอประกันภัยอ้วย 
 
 

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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เร่ืองที ่3.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัย 
 
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยท้่ถูกต้อง ยุติธรรม อังนัยนการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหนลายอย่างประกอบ       
การพิจารณา ซึ่งประกอบอ้วย 
 1. ปัจจัยเส้่ยงท้่เก่้ยวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเส้่ยงท้่ไม่เก่้ยวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ (Medical Risk) 
 ปัจจัยเส้่ยงท้่เก้่ยวกับสุขภาพน้ย เป็นตัวอย่างท้่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย ซึ่งผู้พิจารณา
จะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพในอนาคตอ้วย โอยจะ
พิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเส้่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) อังน้ย 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
 1.3 ส่วนสูง และนย าหนนัก 
 1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
 1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
 1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หนรือความบกพร่องของสุขภาพ 
 1.7 การสูบบุหนร้่ และการเสพสารเสพติอ 
  1.8 การอื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยท้่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากม้
หนลายเหนตุผลประกอบ แต่เหนตุผลประการแรกท้่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหนาสุขภาพทางร่างกายจะเกิอขึยนและม้
ความซับซ้อนมากขึยนตามอายุ เหนตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่ไป
กับจ านวนเงินเอาประกันภัยทัยงท้่ม้อยู่เอิม หนรือท้่ก าลังยื่นขอ อ้วยเหนตุผลอังกล่าวน้ยจะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยท้่ขัอต่อการคัอเลือกไอ้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มม้ความต้องการ
ขอซืยอประกันช้วิต เมื่อเท้ยบกับชายวัยเอ้ยวกันซึ่งไอ้ซืยอประกันภัยแบบคุ้มครองมรอกตัยงแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นท้่น่า
สังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะม้ภัยท้่ขัอต่อการคัอเลือก เช่น อาจม้ปัญหนาทางอ้านสุขภาพก็ไอ้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาไอ้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้อายุน้อย แต่ม้ความต้องการท้่จะซืยอความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยท้่สูง ก็อาจจะแสองให้นเห็นนถึงภัยท้่ขัอต่อการคัอเลือกไอ้เช่นเอ้ยวกัน 
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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เร่ืองที ่3.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัย 
 
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยท้่ถูกต้อง ยุติธรรม อังนัยนการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหนลายอย่างประกอบ       
การพิจารณา ซึ่งประกอบอ้วย 
 1. ปัจจัยเส้่ยงท้่เก่้ยวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเส้่ยงท้่ไม่เก่้ยวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ (Medical Risk) 
 ปัจจัยเส้่ยงท้่เก้่ยวกับสุขภาพน้ย เป็นตัวอย่างท้่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย ซึ่งผู้พิจารณา
จะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพในอนาคตอ้วย โอยจะ
พิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเส้่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) อังน้ย 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
 1.3 ส่วนสูง และนย าหนนัก 
 1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
 1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
 1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หนรือความบกพร่องของสุขภาพ 
 1.7 การสูบบุหนร้่ และการเสพสารเสพติอ 
  1.8 การอื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยท้่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากม้
หนลายเหนตุผลประกอบ แต่เหนตุผลประการแรกท้่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหนาสุขภาพทางร่างกายจะเกิอขึยนและม้
ความซับซ้อนมากขึยนตามอายุ เหนตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่ไป
กับจ านวนเงินเอาประกันภัยทัยงท้่ม้อยู่เอิม หนรือท้่ก าลังยื่นขอ อ้วยเหนตุผลอังกล่าวน้ยจะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยท้่ขัอต่อการคัอเลือกไอ้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มม้ความต้องการ
ขอซืยอประกันช้วิต เมื่อเท้ยบกับชายวัยเอ้ยวกันซึ่งไอ้ซืยอประกันภัยแบบคุ้มครองมรอกตัยงแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นท้่น่า
สังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะม้ภัยท้่ขัอต่อการคัอเลือก เช่น อาจม้ปัญหนาทางอ้านสุขภาพก็ไอ้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาไอ้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้อายุน้อย แต่ม้ความต้องการท้่จะซืยอความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยท้่สูง ก็อาจจะแสองให้นเห็นนถึงภัยท้่ขัอต่อการคัอเลือกไอ้เช่นเอ้ยวกัน 
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 โอยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนนอ เป็น 4 ช่วง คือ 
  1) ช่วงวัยเอ็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ปี 
  2) ช่วงวัยหนนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ปี 
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ปี 
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึยนไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเอ็ก ช่วงท้่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มท้่ม้อัตราการเร้ยกร้องสินไหนม
สุขภาพทอแทนบ่อยครัยง โอยเฉพาะในกลุ่มอายุท้่น้อยกว่า 5 ปี จึงม้ความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัอระวัง หนากไอ้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยม้ประวัติเจ็บป่วย หนรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันช้วิต นอกจากน้ยในกรณ้ท้่ผู้ขอเอาประกันภัยม้พ้่น้องหนลายคน แต่บิอามารอา เลือกให้นท าประกันภัยเพ้ยงคน
เอ้ยว ก็เป็นข้อมูลท้่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาอ้วยความระมัอระวังอ้วยเช่นกัน 
         2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนนุ่มสาว ช่วงท้่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มท้่ม้ปัญหนาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยท้่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันภัยท้่ขอซืยอ จ านวนเงินเอาประกันภัยท้ยังม้ผลบังคับ ส่วนไอ้
เส้ยในการขอท าประกันช้วิต และรายไอ้ท้่เกิอจากการท างาน เพื่อพิจารณาอูจ านวนเงินเอาประกันภัยท้่ขอซืยอว่า
เหนมาะสมหนรือไม่ 
          3) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยกลางคน ช่วงท้่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มท้่ผู้พิจารณาต้องให้นความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนจะเร่ิมม้ปัญหนาเมื่อม้อายุ 40 ปีขึยนไป อังนัยนส าหนรับผู้ขอเอาประกันภัย
ท้่ไม่เคยซืยอประกันช้วิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตัยงค าถาม โอยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอเอาประกันภัยจึง
เพิ่งจะมาขอซืยอประกันช้วิต” โอยจะต้องพิจารณาละเอ้ยอมากขึยน เมื่อเท้ยบกับอายุของผู้ขอเอาประกันภัยท้่มากขึยน
อ้วยเช่นกัน 
          4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงท้่ 4 (อายุ 61 ปีขึยนไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหนลาย ๆ อ้าน โอยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยไอ้ (Insurability) เนื่องจากโอยทั่วไปแล้ว ผู้ท้่ม้
อายุมากขึยนย่อมจะม้ปัญหนาทางอ้านสุขภาพ อังนัยนถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลออระยะเวลา 5 ปีท้่ผ่านมา หนรือเคยนอนโรงพยาบาลอ้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาอ้วยความระมัอระวังมากขึยน และพยายามหนาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้นมากท้่สุอเท่าท้่จะท าไอ้ 
          บริษัทประกันภัยโอยทั่วไปจะจ ากัออายุท้่สามารถขอเอาประกันช้วิตไอ้ท้อ่ายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้นถึงอายุ 75 ปี แต่ก็ม้บางบริษัทซึ่งม้จ านวนน้อยจะรับประกันช้วิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึยน เบ้ยยประกันภัยก็ย่อมสูงตามอ้วย เนื่องจากความเส้่ยงต่อการ
คัอเลือกภัยสูงขึยน และม้มูลเหนตุจูงใจในการขอซืยอประกันช้วิตท้่ต้องน ามาเป็นประเอ็นในการพิจารณาอ้วย       
 1.2 เพศ (Sex) ประเอ็นน้ยไม่ใช่ปัจจัยส าคัญต่อการตัอสินใจรับประกันภัย โอยหนลักการพิจารณารับประกันภัย
เพศหนญิงจะเหนมือนกับเพศชาย กล่าวคือ จะพิจารณาจากความจ าเป็น (Need) ในการขอท าประกันช้วิตเป็นหนลัก แต่
อย่างไรก็ตามจากสถิติพบว่า เพศชายม้อัตรามรณะสูงกว่าเพศหนญิง เนื่องจากม้การใช้ช้วิตท้่ เส้่ยงกว่าทัยงในอ้านการเกิอ
อุบัติเหนตุ และการถูกฆาตกรรม แต่ผู้หนญิงจะเจ็บป่วยมากกว่า เพราะร่างกายของผู้หนญิงม้ความซับซ้อนมากกว่า ในบาง
บริษัทอาจเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัย (ช้วิตและ/หนรือสุขภาพ) ไม่เท่ากัน 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 1.3 ส่วนสูงและน ้าหนัก (Build) ส่วนสูงและนย าหนนักเป็นปัจจัยส าคัญอ้กเรื่องหนนึ่งในการพิจารณารับ
ประกันภัย โอยปกติจะม้ตารางแสองนย าหนนักมาตรฐานของผู้ม้ความสูงแตกต่ างกัน เพื่อเปร้ยบเท้ยบว่า ผู้ขอเอา
ประกันภัยแต่ละคนม้นย าหนนักตามมาตรฐานหนรือไม่ นย าหนนักท้่แตกต่างจากมาตรฐานเพ้ยงเล็กน้อยจะไม่ม้ผลกระทบต่อ
ระอับความเส้่ยงภัย แต่ผู้ท้่ม้นย าหนนักสูงกว่ามาตรฐานมากจะท าให้นม้ระอับความเส้่ยงภัยสูงขึยน  ในทางตรงข้ามผู้ท้่ม้
นย าหนนักต่ ากว่ามาตรฐานไม่มากนักมักจะไม่ม้ปัญหนาในเรื่องของความเส้่ยงภัย  อย่างไรก็อ้ถ้าปรากฏว่าผู้ขอเอา
ประกันภัยม้นย าหนนักลอลงมากจากเอิมในระยะเวลาช่วง 3 ถึง 6 เอือน ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องหนาสาเหนตุของ
การท้่ม้นย าหนนักลอลง สืบเนื่องจากความเจ็บป่วยอย่างไรหนรือไม่ 
  1) ผู้ท้่ม้นย าหนนักเกินมาตรฐาน อาจก่อให้นเกิอโรคตามมาภายหนลัง เช่น โรคเบาหนวาน โรคความอันโลหินต
สูง โรคไขมันในเลืออสูง หนัวใจ หนรือระบบอ่ืน ๆ อ้กไอ้ 
  2) ผู้ท้่ม้นย าหนนักต่ ากว่ามาตรฐาน อาจจะแสองถึงภาวะการติอเชืยอภายในร่างกาย เช่น วัณโรค โรคปออ 
โรคเออส์ และท้่ส าคัญอ้กโรคท้่ต้องนึกถึงคือ โรคมะเร็ง 
 อังนัยน บริษัทประกันภัยจะต้องม้การสอบถามเร่ืองการเปล้่ยนแปลงของนย าหนนักในใบค าขอเอาประกันภัยว่า
เพิ่มขึยน หนรือลอลงอ้วยสาเหนตุใอ ปัจจุบันการพิจารณาส่วนสูง และนย าหนนักจะพิจารณาจากอัชน้มวลกาย (Body Mass 
Index) = นย าหนนัก (กก.)/ส่วนสูง2 (เซนติเมตร) ค่าอัชน้มวลกายปกติอยู่ระหนว่าง 20 – 25  
 1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว (Health History) ผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ประวัติการเจ็บป่วย การรักษาหนรือการ
ผ่าตัอ เช่น โรคความอันโลหนิตสูง โรคไต โรคปออ โรคหันวใจ โรคมะเร็ง หนรือโรคเบาหนวาน ย่อมส่งผลใหน้ระอับความเส้่ยง
ภัยสูงขึยน และเป็นเหนตุท าให้นอัตราการเส้ยช้วิตสูงกว่าปกติ ซึ่งจะม้ผลต่อการพิจารณารับประกันภัยมากหนรือน้อย ขึยนอยู่
กับลักษณะและความรุนแรงของโรคนัยน ๆ  
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว (Family Health History) จากการศึกษาทางอ้านการแพทย์เก้่ยวกับ
พันธุกรรมในปัจจุบัน เป็นสิ่งท้่สามารถยืนยันไอ้ชัอเจนว่าสภาวะของสุขภาพของผู้ใอก็ตามมักจะม้จุอเร่ิมต้นจากบุคคล
ในครอบครัวท้่ถ่ายทออทางพันธุกรรม จากการศึกษาน้ยจะพบว่าม้โรคหนลายชนิอท้่สามารถถ่ายทออทางกรรมพันธุ์ไอ้ 
เช่น โรคเบาหนวาน โรคเลืออบางชนิอ โรคเก้่ยวกับระบบทางประสาทบางชนิอ โรคหันวใจ หนรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง เช่น 
โรคเลืออธาลัสซ้เม้ย หนากบิอา และ/หนรือมารอาเป็นโรคน้ย จะสามารถถ่ายทออทางพันธุกรรมมายังบุตรไอ้ 
 1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ หนมายถึงความไม่สมบูรณ์หนรือความผิอ
รูปร่างของอวัยวะซึ่งอาจเป็นมาตัยงแต่ก าเนิอ หนรือเกิอขึยนในภายหนลังก็ไอ้ เช่น เนื่องจากอุบัติเหนตุ หนรือความเจ็บป่วย  
ซึ่งต้องพิจารณาถึงความส าคัญของอวัยวะท้่พิการบกพร่อง ความรุนแรงของการสูญเส้ยหนน้าท้่ในการท างาน  รวมถึง
สาเหนตุของความพิการนัยนยังอ ารงอยู่หนรือไม่ 
  1.7 การสูบบุหร่ีและการเสพสารเสพติด เป็นเร่ืองท้่ทราบกันโอยทั่วไปแล้วว่า การสูบบุหนร้่เป็นสาเหนตุหนนึ่งของ
การเกิอโรคต่าง ๆ โอยเฉพาะโรคระบบทางเอินหนายใจ เช่น โรคหนลออลมอักเสบเรืยอรัง (Chronic Bronchitis) โรค   
ถุงลมโป่งพอง (Chronic Obstruction Pulmonary Disease) โรคมะเร็งปออ (Lung Cancer) รวมไปถึงโรคของ
ระบบหนลออเลืออสมอง และโรคหันวใจ  
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-9 
 

 
 

 1.3 ส่วนสูงและน ้าหนัก (Build) ส่วนสูงและนย าหนนักเป็นปัจจัยส าคัญอ้กเรื่องหนนึ่งในการพิจารณารับ
ประกันภัย โอยปกติจะม้ตารางแสองนย าหนนักมาตรฐานของผู้ม้ความสูงแตกต่ างกัน เพื่อเปร้ยบเท้ยบว่า ผู้ขอเอา
ประกันภัยแต่ละคนม้นย าหนนักตามมาตรฐานหนรือไม่ นย าหนนักท้่แตกต่างจากมาตรฐานเพ้ยงเล็กน้อยจะไม่ม้ผลกระทบต่อ
ระอับความเส้่ยงภัย แต่ผู้ท้่ม้นย าหนนักสูงกว่ามาตรฐานมากจะท าให้นม้ระอับความเส้่ยงภัยสูงขึยน  ในทางตรงข้ามผู้ท้่ม้
นย าหนนักต่ ากว่ามาตรฐานไม่มากนักมักจะไม่ม้ปัญหนาในเรื่องของความเส้่ยงภัย  อย่างไรก็อ้ถ้าปรากฏว่าผู้ขอเอา
ประกันภัยม้นย าหนนักลอลงมากจากเอิมในระยะเวลาช่วง 3 ถึง 6 เอือน ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องหนาสาเหนตุของ
การท้่ม้นย าหนนักลอลง สืบเนื่องจากความเจ็บป่วยอย่างไรหนรือไม่ 
  1) ผู้ท้่ม้นย าหนนักเกินมาตรฐาน อาจก่อให้นเกิอโรคตามมาภายหนลัง เช่น โรคเบาหนวาน โรคความอันโลหินต
สูง โรคไขมันในเลืออสูง หนัวใจ หนรือระบบอ่ืน ๆ อ้กไอ้ 
  2) ผู้ท้่ม้นย าหนนักต่ ากว่ามาตรฐาน อาจจะแสองถึงภาวะการติอเชืยอภายในร่างกาย เช่น วัณโรค โรคปออ 
โรคเออส์ และท้่ส าคัญอ้กโรคท้่ต้องนึกถึงคือ โรคมะเร็ง 
 อังนัยน บริษัทประกันภัยจะต้องม้การสอบถามเร่ืองการเปล้่ยนแปลงของนย าหนนักในใบค าขอเอาประกันภัยว่า
เพิ่มขึยน หนรือลอลงอ้วยสาเหนตุใอ ปัจจุบันการพิจารณาส่วนสูง และนย าหนนักจะพิจารณาจากอัชน้มวลกาย (Body Mass 
Index) = นย าหนนัก (กก.)/ส่วนสูง2 (เซนติเมตร) ค่าอัชน้มวลกายปกติอยู่ระหนว่าง 20 – 25  
 1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว (Health History) ผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ประวัติการเจ็บป่วย การรักษาหนรือการ
ผ่าตัอ เช่น โรคความอันโลหนิตสูง โรคไต โรคปออ โรคหันวใจ โรคมะเร็ง หนรือโรคเบาหนวาน ย่อมส่งผลใหน้ระอับความเส้่ยง
ภัยสูงขึยน และเป็นเหนตุท าให้นอัตราการเส้ยช้วิตสูงกว่าปกติ ซึ่งจะม้ผลต่อการพิจารณารับประกันภัยมากหนรือน้อย ขึยนอยู่
กับลักษณะและความรุนแรงของโรคนัยน ๆ  
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว (Family Health History) จากการศึกษาทางอ้านการแพทย์เก้่ยวกับ
พันธุกรรมในปัจจุบัน เป็นสิ่งท้่สามารถยืนยันไอ้ชัอเจนว่าสภาวะของสุขภาพของผู้ใอก็ตามมักจะม้จุอเร่ิมต้นจากบุคคล
ในครอบครัวท้่ถ่ายทออทางพันธุกรรม จากการศึกษาน้ยจะพบว่าม้โรคหนลายชนิอท้่สามารถถ่ายทออทางกรรมพันธุ์ไอ้ 
เช่น โรคเบาหนวาน โรคเลืออบางชนิอ โรคเก้่ยวกับระบบทางประสาทบางชนิอ โรคหันวใจ หนรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง เช่น 
โรคเลืออธาลัสซ้เม้ย หนากบิอา และ/หนรือมารอาเป็นโรคน้ย จะสามารถถ่ายทออทางพันธุกรรมมายังบุตรไอ้ 
 1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ หนมายถึงความไม่สมบูรณ์หนรือความผิอ
รูปร่างของอวัยวะซึ่งอาจเป็นมาตัยงแต่ก าเนิอ หนรือเกิอขึยนในภายหนลังก็ไอ้ เช่น เนื่องจากอุบัติเหนตุ หนรือความเจ็บป่วย  
ซึ่งต้องพิจารณาถึงความส าคัญของอวัยวะท้่พิการบกพร่อง ความรุนแรงของการสูญเส้ยหนน้าท้่ในการท างาน  รวมถึง
สาเหนตุของความพิการนัยนยังอ ารงอยู่หนรือไม่ 
  1.7 การสูบบุหร่ีและการเสพสารเสพติด เป็นเร่ืองท้่ทราบกันโอยทั่วไปแล้วว่า การสูบบุหนร้่เป็นสาเหนตุหนนึ่งของ
การเกิอโรคต่าง ๆ โอยเฉพาะโรคระบบทางเอินหนายใจ เช่น โรคหนลออลมอักเสบเรืยอรัง (Chronic Bronchitis) โรค   
ถุงลมโป่งพอง (Chronic Obstruction Pulmonary Disease) โรคมะเร็งปออ (Lung Cancer) รวมไปถึงโรคของ
ระบบหนลออเลืออสมอง และโรคหันวใจ  
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 บริษัทประกันภัยจะไม่ยอมรับการท าประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ประวัติการเสพยาเสพติอ หนรือสาร
เสพติอ (Substance Abuse) เพราะถือเป็นพฤติกรรมเส้่ยงท้่ม้โทษต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพรวมถึงอาจส่งผล
กระทบต่อครอบครัวของผู้เสพอ้วย 
 1.8 การดื่มสุรา เป็นสาเหนตุหนนึ่งของการเจ็บป่วย เช่น โรคตับ นอกจากน้ยยังเป็นสาเหนตุท้่ส าคัญของการเกิอ
อุบัติเหนตุอ้กอ้วย ซึ่งในการพิจารณาต้องพิจารณาถึง ประเภทของเครื่องอื่มแอลกอฮอล์ จ านวนท้่อื่มแต่ละครัยง และ
ความถ้่ในการอื่มสุราต่อวันหนรือต่อสัปอาห์น ซึ่งเป็นการยากท้่จะไอ้ข้อมูลท้่แท้จริง ในบางครัยงข้อมูลอังกล่าวอาจจะไอ้มา
จากประวัติการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งผู้ขอเอาประกันภัยตอบข้อซักถามของแพทย์  เป็นต้น และในบางกรณ้
สิ่งแวอล้อมและอาช้พก็จะเป็นหนนึ่งองค์ประกอบท้่จะน ามาใช้ในการประเมินภาวะการอื่มสุรา 
 
2. ปัจจยัเส่ียงทีไ่ม่เกีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเส้่ยงท้่ไม่เก้่ยวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) แยกพิจารณาไอ้เป็น 1) ปัจจัยเส้่ยงทางการเงิน        
2) ปัจจัยเส้่ยงส่วนบุคคล 3) ความเส้่ยงภัยทางรูปแบบการอ าเนินช้วิตและความเส้่ยงภัยทางศ้ลธรรมจรรยา และ      
4) ความเส้่ยงจากการลงทุน รายบะเอ้ยอม้อังน้ย 
  2.1 ปัจจัยเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk Factors) ข้อมูลทางการเงินเป็นเรื่องยากในการพิจารณา
รับประกันช้วิต ข้อมูลทางการเงินของผู้ขอเอาประกันภัยเป็นสิ่งท้่บ่งบอกถึงความจ าเป็นและความสามารถในการท า
ประกันช้วิต กรณ้ผู้ขอเอาประกันภัยม้ฐานะทางการเงินอ้ ก็จะม้ความสามารถท าประกันช้วิตในจ านวนเงินเอา
ประกันภัยท้่สูงไอ้ ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ขอเอาประกันภัยม้ฐานะทางการเงินไม่อ้ ก็จะสามารถท าประกันช้วิตอ้วย
จ านวนเงินเอาประกันภัยท้่ไม่สูง ทัยงน้ยเพื่อป้องกันการหนวังผลก าไรจากการท าประกันช้วิต หนรือจากการเร้ยกร้อ ง
ผลประโยชน์ อังนัยนผู้ขอเอาประกันภัยควรจะขอเอาประกันช้วิตภายในจ านวนเงินเอาประกันภัยท้่ไม่เกินความสามารถ
ในการช าระเบ้ยยประกันภัยของตนเอง ปัญหนาเรื่องน้ยมักจะเก่้ยวโยงไปถึงวิธ้การขายของนายหนน้าประกันชว้ิตอ้วย เพราะ
ถ้าผู้ขอเอาประกันภัยตกลงซืยอประกันช้วิตเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยท้่สูงเกินกว่าท้่เขาจะสามารถช าระเบ้ยย
ประกันภัยไอ้ตลอออายุของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยจะสิยนผลบังคับก่อนครบก าหนนออายุกรมธรรม์
ประกันภัย นอกจากน้ยหนากผู้ขอเอาประกันภัยรายใอ ขอท าประกันช้วิตในจ านวนเงินเอาประกันภัยท้่สูงเกินสมควร 
(Over Insurance) ผู้พิจารณารับประกันภัยก็จะต้องระมัอระวังว่าเป็นการท าประกันช้วิตในลักษณะไม่สุจริต โอยหนวัง
ผลในการเร้ยกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  
   2.1.1 วัตถปุระสงค์ของการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
   1) ป้องกันการเร้ยกร้องสินไหนมมรณกรรมในระยะเวลาอันสัยน (Early Death Claim) หนรือป้องกัน
กลุ่มผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ความเส้่ยงแอบแฝง (Anti-selection) 
   2) ประเมินความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อป้องกันกรมธรรม์
ขาออายุ เนื่องจากการเสนอขายไม่ตรงกับความต้องการ หนรือการจ่ายเบ้ยยประกันภัยท้่สูงเกินความสามารถในการช าระ
เบ้ยยประกันภัย 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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   3) ป้องกันไม่ให้นม้การท าประกันช้วิตอ้วยจ านวนเงินเอาประกันภัยท้่สูงเกินไป (Over Insurance) 
เพื่อแสวงหนาผลก าไรจากการท าประกันช้วิต 
  2.1.2 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
   1) ความจ าเป็นในการท าประกันช้วิต (Insurance Needs) ผู้ขอเอาประกันภัยจะซืยอแบบประกัน
ช้วิตท้่เหนมาะสม ตรงตามความต้องการทางการเงิน (Financial Need) เช่น ท าประกันช้วิตเพื่อคุ้มครองการสูญเส้ย
รายไอ้ เพื่อคุ้มครองภาระหนน้ยสิน เพื่อการออมทรัพย์ เป็นต้น     
    2) การม้ส่วนไอ้ส่วนเส้ยในการขอเอาประกันภัย (Insurable Interest) ผู้ขอเอาประกันภัยและ
ผู้รับประโยชน์จะต้องเป็นบุคคลท้่ม้ส่วนไอ้เส้ยในการเอาประกันช้วิตซึ่งขึยนอยู่กับความจ าเป็นหนรือวัตถุประสงค์ในการ
ขอเอาประกันช้วิต เช่น ในกรณ้ท าประกันเพื่อคุ้มครองการสูญเส้ยรายไอ้ ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นบุคคลในครอบครัว
ท้่ม้ความสัมพันธ์ทางสายเลืออ หนรือกรณ้ท าประกันช้วิตเพื่อคุ้มครองภาระหนน้ยสิน ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นธนาคารใน
ฐานะเจ้าหนน้ย เป็นต้น 
   3) อาช้พและรายไอ้ (Occupation & Income) รายไอ้จะน ามาใช้ในการค านวณความคุ้มครอง
สูงสุอท้่จะสามารถรับประกันภัยไอ้ และประเมินความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันภัย โอยปกติบริษัทประกันภัยจะ
พิจารณาความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันภัยรวมของผู้ขอเอาประกันภัย โอยอนุมัติให้นเบ้ยยประกันภัยรวมทุก
กรมธรรม์ประกันภัยของทุกบริษัทรวมกันไม่เกิน 15 – 20% ของรายไอ้ต่อปี และความคุ้มครองสูงสุอขึยนอยู่กับรายไอ้
และอายุของผู้ขอเอาประกันภัย  
 2.2 ปัจจัยเส่ียงส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นปัจจัยส าคัญในการอ ารงช้วิตของแต่ละบุคคลท้่จะน ามา
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย ไอ้แก ่     
   2.2.1 อาชีพ (Occupation Risk) อาช้พม้ผลต่อแนวโน้มของการเกิออุบัติเหนตุท้่ท าให้นเส้ยช้วิต พิการ หนรือ
เกิอการบาอเจ็บทางร่างกาย อาช้พและหนน้าท้่ท้่แตกต่างกันออกไปย่อมม้โอกาสไอ้รับอันตรายแตกต่างกันไป อาช้พท้่
ท างานเก่้ยวข้องกับเอกสาร หนรือท างานประจ าอยู่ในส านกังาน โอกาสเกิออุบัติเหนตุต่าง ๆ น้อยเมื่อเท้ยบกับอาช้พท้่ต้อง
ท างานเก้่ยวกับเครื่องจักรหนรือท างานในโรงงาน การประกอบอาช้พในบางลักษณะส่งผลให้นสุขภาพทรุอโทรมและ
เจ็บป่วย เช่น บุคคลท้่ท างานในสิ่งแวอล้อม หนรือมลภาวะเป็นพิษ จะส่งผลใหน้เกิอโรคระบบทางเอินหนายใจ เช่น ต ารวจ
จราจร คนงานในเหนมืองถ่านหินน เป็นต้น 
  อาช้พพนักงานบริการในสถานบันเทิงต่าง ๆ เช่น สถานอาบอบนวอ บาร์ ไนท์คลับ คอกเทลเลาจน์ เป็น
ต้น เป็นกลุ่มบุคคลท้่ม้อัตราเส้่ยงสูงในเรื่องของสุขภาพทรุอโทรม ม้โอกาสสูงในการติอเชืยอเออส์  อังนัยน การพิจารณา
รับประกันภัยส าหนรับอาช้พน้ย ควรต้องม้การเร้ยกตรวจเลืออ Anti HIV ก่อนการรับประกันช้วิต และบางบริษัท
รับประกันภัยอาจรับประกันภัยในจ านวนเงินเอาประกันภัยท้่จ ากัอ 
  จากความแตกต่างอังกล่าวในบางกลุ่มอาช้พจึงต้องม้การเพิ่มเบ้ยยประกันภัยพิเศษอ้วยเช่นกัน นอกจากน้ย
ในแต่ละบริษัทประกันภัยยังม้การก าหนนออัตราชัยนอาช้พส าหนรับการประกันภัยอุบัติเหนตุอ้วย ซึ่งอาช้พท้่ม้ค วามเส้่ยง
น้อย อัตราการเก็บเบ้ยยประกันอุบัติเหนตุย่อมน้อยกว่า โอยทั่วไปการก าหนนอชัยนอาช้พจะแบ่งเป็น 3 ชัยน หนรือ 4 ชัยน 
ขึยนอยู่กับวิธ้ปฏิบัติของแต่ละบริษัท เช่น พนักงานบัญช้จัออยู่ในอาชพ้ชัยน 1 พนักงานขับรถจัออยู่ในอาช้พชัยน 3 เป็นต้น 
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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   3) ป้องกันไม่ให้นม้การท าประกันช้วิตอ้วยจ านวนเงินเอาประกันภัยท้่สูงเกินไป (Over Insurance) 
เพื่อแสวงหนาผลก าไรจากการท าประกันช้วิต 
  2.1.2 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
   1) ความจ าเป็นในการท าประกันช้วิต (Insurance Needs) ผู้ขอเอาประกันภัยจะซืยอแบบประกัน
ช้วิตท้่เหนมาะสม ตรงตามความต้องการทางการเงิน (Financial Need) เช่น ท าประกันช้วิตเพื่อคุ้มครองการสูญเส้ย
รายไอ้ เพื่อคุ้มครองภาระหนน้ยสิน เพื่อการออมทรัพย์ เป็นต้น     
    2) การม้ส่วนไอ้ส่วนเส้ยในการขอเอาประกันภัย (Insurable Interest) ผู้ขอเอาประกันภัยและ
ผู้รับประโยชน์จะต้องเป็นบุคคลท้่ม้ส่วนไอ้เส้ยในการเอาประกันช้วิตซึ่งขึยนอยู่กับความจ าเป็นหนรือวัตถุประสงค์ในการ
ขอเอาประกันช้วิต เช่น ในกรณ้ท าประกันเพื่อคุ้มครองการสูญเส้ยรายไอ้ ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นบุคคลในครอบครัว
ท้่ม้ความสัมพันธ์ทางสายเลืออ หนรือกรณ้ท าประกันช้วิตเพื่อคุ้มครองภาระหนน้ยสิน ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นธนาคารใน
ฐานะเจ้าหนน้ย เป็นต้น 
   3) อาช้พและรายไอ้ (Occupation & Income) รายไอ้จะน ามาใช้ในการค านวณความคุ้มครอง
สูงสุอท้่จะสามารถรับประกันภัยไอ้ และประเมินความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันภัย โอยปกติบริษัทประกันภัยจะ
พิจารณาความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันภัยรวมของผู้ขอเอาประกันภัย โอยอนุมัติให้นเบ้ยยประกันภัยรวมทุก
กรมธรรม์ประกันภัยของทุกบริษัทรวมกันไม่เกิน 15 – 20% ของรายไอ้ต่อปี และความคุ้มครองสูงสุอขึยนอยู่กับรายไอ้
และอายุของผู้ขอเอาประกันภัย  
 2.2 ปัจจัยเส่ียงส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นปัจจัยส าคัญในการอ ารงช้วิตของแต่ละบุคคลท้่จะน ามา
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย ไอ้แก ่     
   2.2.1 อาชีพ (Occupation Risk) อาช้พม้ผลต่อแนวโน้มของการเกิออุบัติเหนตุท้่ท าให้นเส้ยช้วิต พิการ หนรือ
เกิอการบาอเจ็บทางร่างกาย อาช้พและหนน้าท้่ท้่แตกต่างกันออกไปย่อมม้โอกาสไอ้รับอันตรายแตกต่างกันไป อาช้พท้่
ท างานเก่้ยวข้องกับเอกสาร หนรือท างานประจ าอยู่ในส านกังาน โอกาสเกิออุบัติเหนตุต่าง ๆ น้อยเมื่อเท้ยบกับอาช้พท้่ต้อง
ท างานเก้่ยวกับเครื่องจักรหนรือท างานในโรงงาน การประกอบอาช้พในบางลักษณะส่งผลให้นสุขภาพทรุอโทรมและ
เจ็บป่วย เช่น บุคคลท้่ท างานในสิ่งแวอล้อม หนรือมลภาวะเป็นพิษ จะส่งผลใหน้เกิอโรคระบบทางเอินหนายใจ เช่น ต ารวจ
จราจร คนงานในเหนมืองถ่านหินน เป็นต้น 
  อาช้พพนักงานบริการในสถานบันเทิงต่าง ๆ เช่น สถานอาบอบนวอ บาร์ ไนท์คลับ คอกเทลเลาจน์ เป็น
ต้น เป็นกลุ่มบุคคลท้่ม้อัตราเส้่ยงสูงในเรื่องของสุขภาพทรุอโทรม ม้โอกาสสูงในการติอเชืยอเออส์  อังนัยน การพิจารณา
รับประกันภัยส าหนรับอาช้พน้ย ควรต้องม้การเร้ยกตรวจเลืออ Anti HIV ก่อนการรับประกันช้วิต และบางบริษัท
รับประกันภัยอาจรับประกันภัยในจ านวนเงินเอาประกันภัยท้่จ ากัอ 
  จากความแตกต่างอังกล่าวในบางกลุ่มอาช้พจึงต้องม้การเพิ่มเบ้ยยประกันภัยพิเศษอ้วยเช่นกัน นอกจากน้ย
ในแต่ละบริษัทประกันภัยยังม้การก าหนนออัตราชัยนอาช้พส าหนรับการประกันภัยอุบัติเหนตุอ้วย ซึ่งอาช้พท้่ม้ค วามเส้่ยง
น้อย อัตราการเก็บเบ้ยยประกันอุบัติเหนตุย่อมน้อยกว่า โอยทั่วไปการก าหนนอชัยนอาช้พจะแบ่งเป็น 3 ชัยน หนรือ 4 ชัยน 
ขึยนอยู่กับวิธ้ปฏิบัติของแต่ละบริษัท เช่น พนักงานบัญช้จัออยู่ในอาชพ้ชัยน 1 พนักงานขับรถจัออยู่ในอาช้พชัยน 3 เป็นต้น 
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  2.2.2 กีฬาและงานอดิเรก (Sport and Hobby Risk) บุคคลท้่ประกอบอาช้พท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐาน
มิไอ้หนมายความว่าเขาเหนล่านัยนจะไอ้รับการคิอเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานเสมอไป หนากบุคคลเหนล่านัยนม้งานออิเรก หนรือกึ่ง
อาช้พ หนรือเล่นก้ฬาท้่ม้ความเส้่ยงภัยต่ออุบัติเหนตุท้่ท าให้นเส้ยช้วิต หนรือพิการทางร่างกายสูง เช่น นักมวย นักประอานย า 
แข่งรถประเภทต่าง ๆ การล่าสัตว์ เล่นเครื่องร่อน โออร่ม แข่งเรือ เป็นต้น บุคคลประเภทข้างต้นอาจไม่ม้ความจ าเป็น
ต่อการตรวจสุขภาพก่อนท าประกันช้วิต เว้นเส้ยแต่ว่าม้ปัญหนาทางสุขภาพอันเป็นผลเนื่องมากจากการเล่นก้ฬา งาน
ออิเรก หนรือกึ่งอาช้พนัยน ๆ เมื่อเป็นเช่นน้ยจะต้องม้การตรวจสุขภาพก่อนท าประกันช้วิตทุกกรณ้ 
   ในประเทศไทยปัจจุบันการอ านย า (Scuba Diving) เพื่อการก้ฬาหนรืองานออิเรกก็ตามเร่ิมไอ้รับความนิยม
อย่างแพร่หนลาย ภัยอันตรายของนักอ านย า คืออาการหนมอแรง การฉ้กขาอของหูนส่วนกลาง ภาวะการอูอซึม ก๊าซ
ไนโตรเจนในอัตราท้่สูงกว่าปกติ หนรือถุงลมปออถูกท าลาย เป็นต้น อัตราการสูญเส้ยเนื่องจากอุบัติเหนตุท้่เกิอขึยนจากการ
อ านย าน้ยมักจะพบในวัยรุ่น หนรือวัยหนนุ่มซึ่งมักจะประมาทไม่ปฏิบัติตามกฎระเบ้ยบของการอ านย าท้่ก าหนนอไว้ 
  ผู้ท้่เข้าร่วมการแข่งขันในก้ฬาประเภทต่าง ๆ ท้่กล่าวไว้น้ยส่วนมากจะไม่ไอ้รับการอนุมัติสัญญาเพิ่มเติม
แนบท้ายคุ้มครองอุบัติเหนตุ หนรือทุพพลภาพ การเพิ่มเบ้ยยประกันภัยพิเศษจะเพิ่มตัยงแต่ 2.00 บาทจนถึง 15 บาทต่อ
หนนึ่งพัน แล้วแต่กรณ้ 
  2.2.3 ท่ีอยู่อาศัย (Residential Risk) การท าประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยควรท ากับบริษัทประกัน
ช้วิตในประเทศของตนเอง หนรือกรณ้ท้่ผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้แนวโน้มท้่ต้องเอินทางไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลก ซึ่งจะม้ผล
ต่อระอับความเส้่ยงมากน้อยต่างกัน ทัยงน้ย การเอินทางออกนอกประเทศ แบ่งไอ้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การเอินทาง
ออกนอกประเทศชั่วคราว เช่น เพื่อการท่องเท้่ยว อูงาน หนรือเพื่อการศึกษา เป็นต้น และ 2) การเอินทางออกนอก
ประเทศถาวรชั่วคราว เช่น การเอินทางไปท างานต่างประเทศ หนรือเพื่อการศึกษาม้ระยะเวลาตัยงแต่ 1 ปีขึยนไป 
   1) ปัจจัยในอ้านท้่อยู่อาศัยท้่ผู้พิจาณารับประกันภัยต้องค านึงถึง ไอ้แก ่
    (1) ความมั่นคงทางการเมือง/ความสงบภายในประเทศ หนมายรวมถึงการก่อการร้าย สงคราม 
กบฏ จลาจล หนากต้องเอินทางเข้าไปในประเทศท้่ไม่ม้ความมั่นคงทางการเมืองอังกล่าวบ่อย ๆ หนรือเข้าไปอยู่เป็นระยะ
เวลานาน ๆ บริษัทก็ไม่สามารถรับประกันภัยไอ้ 
    (2) การบริการทางอ้านสาธารณสุข และการอูแลรักษาพยาบาลในกรณ้ของการเจ็บป่วยหนาก
ม้ขึยน จะไอ้รับการอูแลเอาใจใส่อ้ และรวอเร็วมากน้อยเพ้ยงใอ หนรือแม้กระทั่งม้การแพร่ระบาอของโรคร้ายแรงต่าง  ๆ 
มากหนรือไม่ กรณ้ท้่เข้าไปพ านักในประเทศท้่มาตรฐานความเป็นอยู่ต่ ากว่าในประเทศไทย การพิจารณาอาจม้การเพิ่ม
เบ้ยยประกันภัย จ ากัอจ านวนเงินเอาประกันภัย หนรือไม่รับประกันภัย ทัยงน้ยขึยนอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละบริษัทอ้วย 
    ในอ้กประเอ็นท้่จะต้องน ามาพิจารณาคือ กรณ้ท้่ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเอินทางออกนอก
ประเทศแบบถาวรชั่วคราว การพิสูจน์หนลักฐานในการเร้ยกร้องสินไหนม และการบริการอ้านอ่ืน ๆ อาจไม่สามารถ
กระท าไอ้โอยง่าย เพื่อเป็นการป้องกันภาพลักษณ์ของบริษัทประกันภัยในเรื่องของการบริการ และเพื่อป้องกันการ
ทุจริตในการเร้ยกร้องสินไหนม บริษัทประกันภัยส่วนมากจ ากัอการเสนอขายสัญญาเพิ่มเติมฯ สภาพแวอล้อม 
(Environment) 
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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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    ในเรื่องความเป็นอยู่ในสภาพแวอล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การขาออาหนาร การสุขาภิบาล
ไม่อ้พออันเนื่องมาจากรายไอ้ต่ า ก็อาจเป็นสาเหนตุท้่ท าให้นระอับความเส้่ยงภัย หนรืออัตราการตายสูงขึยนไอ้ นอกจากนัยน  
ผู้ท้่ม้รายไอ้ต่ าเกินไปยังอาจม้ปัญหนาในเร่ืองความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันภัยอ้วย 
    (3) ส่วนไอ้เส้ยในการประกันภัย (Insurable Interest) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาใบค าขอเอาประกันภัยทุกรายอ้วยความระมัอระวัง เพื่อให้นแน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์เป็น 
ผู้ม้ส่วนไอ้เส้ยในการท าประกันภัย กล่าวคือผู้นัยนจะไอ้รับความเอืออร้อนทางการเงินเมื่อผู้เอาประกันภัยเส้ยช้วิต 
    ส่วนไอ้เส้ยสามารถพิจารณาไอ้ 2 กรณ้ คือ 
     (3.1) การขอเอาประกันช้วิตตนเอง ผู้เป็นเจ้าของช้วิตหนรือร่างกายนัยน ย่อมม้ส่วนไอ้เส้ย
ในช้วิตของตนเอง คือ เป็นเจ้าของช้วิตหนรือร่างกายนัยนตามข้อก าหนนอในกฎหนมายจึงเอาประกันช้วิตตนเองไอ้  
     (3.2) การขอเอาประกันช้วิตผู้อื่น ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องม้ส่วนไอ้เส้ยในช้วิตของคน
อ่ืนนัยน ซึ่งม้หนลายกรณ้อังน้ย 
      (3.2.1) บุคคลในครอบครัว  เช่น บิอามารอากับบุตร สาม้ภรรยา ต่างม้
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิอ ทัยงความสัมพันธ์ทางอ้านจิตใจ และความสัมพันธ์ทางอ้านการเงิน เพราะบิอามารอาต้อง
อุปาการะเล้ยยงอูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเล้ยยงอูบิอามารอา เม่ือแก่ชรา หนมอความสามารถในการหนารายไอ้ ทัยงสอง
ฝ่ายจึงอาจเอาประกันช้วิตซึ่งกันและกันไอ้ ส่วนสาม้ภรรยาต่างก็ต้องเล้ยยงอูซึ่งกันและกัน อังนัยนบุคคลในครอบครัวจึง
อาจเอาประกันช้วิตซึ่งกันและกันไอ้                                               
      (3.2.2) ญาติ ไอ้แก่ พ้่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย และหนลาน บุคคลเหนล่าน้ย    
ถือเป็นญาติกัน แต่ความสัมพันธ์ทางอ้านจิตใจนัยนยังไม่ใกล้ชิอกันเท่าท้่ควร อังนัยนการท้่บุคคลเหนล่าน้ยจะเอาประกันช้วิต
ซึ่งกันและกันไอ้จะต้องม้ข้อมูลประกอบให้นเห็นนความสัมพันธ์กันถึงขนาอท้่ม้อุปการะเล้ยยงอูกัน  
      (3.2.3) ผู้ม้ความสัมพันธ์กันทางธุรกิจ ผู้ม้ความสัมพันธ์กันทางธุรกิจอาจม้ส่วนไอ้
เส้ยในการเอาประกันช้วิตอ้กฝ่ายหนนึ่งไอ้ เนื่องจากการเส้ยช้วิตของบุคคลในธุรกิจบางกรณ้อาจก่อให้นเกิอความเส้ยหนาย
อ้านการเงินต่อธุรกิจนัยน ๆ เช่น  
       - นายจ้าง-ลูกจ้าง นายจ้างม้ส่วนไอ้เส้ยท้่อาจเอาประกันช้วิตลูกจ้างไอ้ เพราะ
ลูกจ้างม้ส่วนในการท าคุณประโยชน์ให้นแก่นายจ้าง หนากลูกจ้างท้่เป็นบุคคลส าคัญของบริษัท (Key Man) เส้ยช้วิตย่อม
น าความเส้ยหนายในเชิงธุรกิจมาสู่นายจ้าง อาจท าให้นงานหนยุอชะงัก หนรือผลส าเร็จของงานนัยนขึยนอยู่กับการม้ช้วิตของ
ลูกจ้างคนนัยน  
       การขอเอาประกันภัยให้นกับลูกจ้างอาจเป็นการท าประกันเพื่อทอแทนความ
คุ้มครองตามกฎหนมายแรงงานท้่ฝ่ายนายจ้างต้องรับผิอชอบหนากลูกจ้างเส้ยช้วิตในระหนว่างการจ้างงาน ซึ่งจ านวนเงิน
เอาประกันภัยจะต้องเหนมาะสมกับเหนตุผลท้่ขอเอาประกันภัย      
       - เจ้าหนน้ย  - ลูกหนน้ย เจ้าหนน้ยม้ส่วนไอ้เส้ยท้่อาจเอาประกันช้วิตลูกหนน้ยไอ้ ซึ่ง
จ านวนเงินเอาประกันภัยจะต้องม้สัอส่วนท้่เหนมาะสมกับจ านวนหนน้ยท้่ค้างช าระ เพราะหนากลูกหนน้ยเส้ยช้วิตในระหนว่าง
สัญญา เจ้าหนน้ยย่อมหนมอโอกาสท้่จะติอตามการช าระหนน้ย จ านวนเงินเอาประกันภัยต้องไม่เกินมูลหนน้ย และต้องม้หนลักฐาน
การกู้ยืมเงินถูกต้องตามกฎหนมาย แต่ลูกหนน้ยไม่ม้ส่วนไอ้เส้ยในช้วิตของเจ้าหนน้ย 
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-13 
 

 
 

    ในเรื่องความเป็นอยู่ในสภาพแวอล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การขาออาหนาร การสุขาภิบาล
ไม่อ้พออันเนื่องมาจากรายไอ้ต่ า ก็อาจเป็นสาเหนตุท้่ท าให้นระอับความเส้่ยงภัย หนรืออัตราการตายสูงขึยนไอ้ นอกจากนัยน  
ผู้ท้่ม้รายไอ้ต่ าเกินไปยังอาจม้ปัญหนาในเร่ืองความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันภัยอ้วย 
    (3) ส่วนไอ้เส้ยในการประกันภัย (Insurable Interest) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาใบค าขอเอาประกันภัยทุกรายอ้วยความระมัอระวัง เพื่อให้นแน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์เป็น 
ผู้ม้ส่วนไอ้เส้ยในการท าประกันภัย กล่าวคือผู้นัยนจะไอ้รับความเอืออร้อนทางการเงินเมื่อผู้เอาประกันภัยเส้ยช้วิต 
    ส่วนไอ้เส้ยสามารถพิจารณาไอ้ 2 กรณ้ คือ 
     (3.1) การขอเอาประกันช้วิตตนเอง ผู้เป็นเจ้าของช้วิตหนรือร่างกายนัยน ย่อมม้ส่วนไอ้เส้ย
ในช้วิตของตนเอง คือ เป็นเจ้าของช้วิตหนรือร่างกายนัยนตามข้อก าหนนอในกฎหนมายจึงเอาประกันช้วิตตนเองไอ้  
     (3.2) การขอเอาประกันช้วิตผู้อื่น ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องม้ส่วนไอ้เส้ยในช้วิตของคน
อ่ืนนัยน ซึ่งม้หนลายกรณ้อังน้ย 
      (3.2.1) บุคคลในครอบครัว เช่น บิอามารอากับบุตร สาม้ภรรยา ต่างม้
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิอ ทัยงความสัมพันธ์ทางอ้านจิตใจ และความสัมพันธ์ทางอ้านการเงิน เพราะบิอามารอาต้อง
อุปาการะเล้ยยงอูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเล้ยยงอูบิอามารอา เม่ือแก่ชรา หนมอความสามารถในการหนารายไอ้ ทัยงสอง
ฝ่ายจึงอาจเอาประกันช้วิตซึ่งกันและกันไอ้ ส่วนสาม้ภรรยาต่างก็ต้องเล้ยยงอูซึ่งกันและกัน อังนัยนบุคคลในครอบครัวจึง
อาจเอาประกันช้วิตซึ่งกันและกันไอ้                                               
      (3.2.2) ญาติ ไอ้แก่ พ้่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย และหนลาน บุคคลเหนล่าน้ย    
ถือเป็นญาติกัน แต่ความสัมพันธ์ทางอ้านจิตใจนัยนยังไม่ใกล้ชิอกันเท่าท้่ควร อังนัยนการท้่บุคคลเหนล่าน้ยจะเอาประกันช้วิต
ซึ่งกันและกันไอ้จะต้องม้ข้อมูลประกอบให้นเห็นนความสัมพันธ์กันถึงขนาอท้่ม้อุปการะเล้ยยงอูกัน  
      (3.2.3) ผู้ม้ความสัมพันธ์กันทางธุรกิจ ผู้ม้ความสัมพันธ์กันทางธุรกิจอาจม้ส่วนไอ้
เส้ยในการเอาประกันช้วิตอ้กฝ่ายหนนึ่งไอ้ เนื่องจากการเส้ยช้วิตของบุคคลในธุรกิจบางกรณ้อาจก่อให้นเกิอความเส้ยหนาย
อ้านการเงินต่อธุรกิจนัยน ๆ เช่น  
       - นายจ้าง-ลูกจ้าง นายจ้างม้ส่วนไอ้เส้ยท้่อาจเอาประกันช้วิตลูกจ้างไอ้ เพราะ
ลูกจ้างม้ส่วนในการท าคุณประโยชน์ให้นแก่นายจ้าง หนากลูกจ้างท้่เป็นบุคคลส าคัญของบริษัท (Key Man) เส้ยช้วิตย่อม
น าความเส้ยหนายในเชิงธุรกิจมาสู่นายจ้าง อาจท าให้นงานหนยุอชะงัก หนรือผลส าเร็จของงานนัยนขึยนอยู่กับการม้ช้วิตของ
ลูกจ้างคนนัยน  
       การขอเอาประกันภัยให้นกับลูกจ้างอาจเป็นการท าประกันเพ่ือทอแทนความ
คุ้มครองตามกฎหนมายแรงงานท้่ฝ่ายนายจ้างต้องรับผิอชอบหนากลูกจ้างเส้ยช้วิตในระหนว่างการจ้างงาน ซึ่งจ านวนเงิน
เอาประกันภัยจะต้องเหนมาะสมกับเหนตุผลท้่ขอเอาประกันภัย      
       - เจ้าหนน้ย  - ลูกหนน้ย เจ้าหนน้ยม้ส่วนไอ้เส้ยท้่อาจเอาประกันช้วิตลูกหนน้ยไอ้ ซึ่ง
จ านวนเงินเอาประกันภัยจะต้องม้สัอส่วนท้่เหนมาะสมกับจ านวนหนน้ยท้่ค้างช าระ เพราะหนากลูกหนน้ยเส้ยช้วิตในระหนว่าง
สัญญา เจ้าหนน้ยย่อมหนมอโอกาสท้่จะติอตามการช าระหนน้ย จ านวนเงินเอาประกันภัยต้องไม่เกินมูลหนน้ย และต้องม้หนลักฐาน
การกู้ยืมเงินถูกต้องตามกฎหนมาย แต่ลูกหนน้ยไม่ม้ส่วนไอ้เส้ยในช้วิตของเจ้าหนน้ย 
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       - หุ้นนส่วน หนากหุ้นนส่วนคนใอคนหนนึ่งเส้ยช้วิตอาจก่อให้นเกิอความเส้ยหนาย หนรือ
เป็นภาระต่อหุ้นนส่วนคนอ่ืนไอ้  
    ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณาตรวจสอบหนลักฐาน ความสัมพันธ์ระหนว่างผู้เอา
ประกันภัย กับผู้รับประโยชน์อย่างรอบคอบเพื่อให้นแน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ม้ส่วนไอ้เส้ยในการ
ประกันภัยนัยน 
    หนากระบุผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอ่ืน ผู้ขอเอาประกันภัยต้องช้ยแจงเหนตุผลท้่เหนมาะสมและ
แสองหนลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหนว่างผู้ขอเอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์ไอ้  แต่ถ้าผู้ขอเอาประกันภัยช้ยแจง
เหนตุผลและพิสูจน์ความสัมพันธ์ไม่ไอ้ ผู้พิจารณารับประกันภัยอาจขอให้นเปล้่ยนผู้รับประโยชน์หนรือปฏิเสธการรับ
ประกันภัยนัยน  
    ในกรณ้ท้่ผู้ขอเอาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยไม่ใช่บุคคลคนเอ้ยวกัน การพิจารณาเรื่อง
ส่วนไอ้เส้ยในการท าประกันภัย ยิ่งม้ความส าคัญมากขึยน ก่อนท้่จะตกลงรับประกันภัยจึงต้องตรวจสอบในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหนว่างผู้ขอเอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้เอาประกันภัยอย่างละเอ้ยอรอบคอบ เพื่อให้นแน่ใจว่าผู้ท้่
เก้่ยวข้องอังกล่าวม้ส่วนไอ้เส้ยในช้วิตของผู้เอาประกันภัย หนลักการพิจารณาในเรื่องส่วนไอ้เส้ยน้ยอาจใช้หนลักเกณฑ์ 
อังน้ยคือ ถ้าม้เหนตุผลเพ้ยงพอท้่แสองว่า ผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชนจ์ะไอ้ประโยชน์จากการท้่ผู้เอาประกันภัยม้
ช้วิตมากกว่าจากการท้่ผู้เอาประกันภัยเส้ยช้วิต ก็แสองว่าเขาม้ส่วนไอ้เส้ยในเหนตุท้่ท าประกันภัย 
 2.3 ความเส่ียงภัยทางรูปแบบการด าเนินชีวิต และความเส่ียงภัยทางศีลธรรมจรรยา (Life Style Risk and 
Moral Hazard Risk) ผู้ขอเอาประกันภัยท้่ชอบใช้ช้วิตในรูปแบบท้่เป็นการบั่นทอนสุขภาพของตนเอง เช่น อื่มสุราเป็น
ประจ า หนรือติอยาเสพติอ สูบบุหนร้่เป็นประจ า ย่อมม้ผลให้นสุขภาพทรุอโทรมอย่างรวอเร็ว และม้อัตราการเส้ยช้วิต
เพิ่มขึยนกว่าปกติ รูปแบบการใช้ช้วิตอังกล่าวน้ยย่อมท าให้นระอับความเส้่ยงภัยสูงขึยน 
 การอ าเนินช้วิตของบุคคลโอยทั่วไปตามมาตรฐานของสังคมย่อมไม่ม้ผลต่อการพิจารณา แต่ถ้ารูปแบบในการ
อ าเนินช้วิตไม่เป็นไปตามการอ าเนินช้วิตปกติท้่ควรจะเป็นนัยน ย่อมก่อให้นเกิออันตรายกับตนเองในรูปแบบของการถูก
ท าร้ายร่างกายจนถึงแก่ช้วิต หนรือการฆ่าตัวตาย 
 มูลเหนตุของความเส้่ยงภัยในรูปแบบของการอ าเนินช้วิต 
  1) อาช้พท้่ม้ลักษณะผิอกฎหนมาย หนรือเป็นภัยต่อสังคม เช่น ค้าของเถื่อน ค้าประเวณ้ เจ้ามือหนวยใต้อิน 
กิจการบ่อนการพนัน เป็นต้น 
  2) อุปนิสัย หนรือพฤติกรรมส่วนตัว พฤติกรรมส่วนตัวบางอย่างก่อให้นเกิอแรงจุงใจในการฆาตกรรมไอ้สูง
กว่าปกติ เช่น อื่มสุราของมึนเมาขาอสติเป็นประจ า เล่นการพนัน เป็นนักเลงอันธพาล เจ้าชู้/ชอบเท้่ยวกลางคืน 
  3) เหนตุเฉพาะกาล เป็นอันตรายอ้กประการหนนึ่งท้่ม้อยู่ และไม่สามารถพยากรณ์ความรุนแรงของ
เหนตุการณ์ท้่จะเกิอขึยน เช่น บุคคลท้่อยู่ในระหนว่างการฟ้องร้องเป็นคอ้ความในชัยนศาล นักการเมืองท้องถิ่น หันวคะแนน 
 จะเห็นนไอ้ว่าบุคคลท้่อยู่ในลักษณะอังกล่าวน้ย ถ้าจะมองถึงภัยท้่เก้่ยวข้องกับสุขภาพแล้ว จะม้ผลบ้างในบาง
กลุ่ม แต่โอยทั่วไปแล้วจะม้ผลต่อการพิจารณาในสัญญาเพิ่มเติมบันทึกแนบท้ายฆาตกรรม จลาจล ฯลฯ (ฆจ.) มากกว่า 
หนรือถ้าเห็นนว่าม้ความเส้่ยงภัยมาก บริษัทก็อาจจะไม่พิจารณารับประกันภัย 
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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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 การประเมินความเส้่ยงภัยท้่เกิอจากลักษณะการอ าเนินช้วิต และภัยท้่ขัอต่อศ้ลธรรมจรรยานัยน การไอ้มาซึ่ง
ข้อมูลถือเป็นเรื่องท้่ยากมาก ต้องอาศัยข้อมูลจากหนลาย ๆ แหนล่ง เช่น จากตัวแทน/นายหนน้าประกันช้วิต การสังเกต
จากลักษณะอาช้พ การสังเกตภาพถ่ายจากบัตรประชาชน บางครัยงอาจจะช่วยบอกไอ้บ้าง นอกจากน้ยการติอตามข้อมูล
ข่าวสาร ก็ม้ส่วนช่วยให้นรู้จักกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้ม้อิทธิพล ผู้พัวพันคอ้ทุจริต นักการเมืองท้องถิ่นท้่ม้ความขัอแย้ง 
หนรือแข่งขันสูง เป็นต้น     
 2.4 ความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk) หนมายถึง การเปล้่ยนแปลงท้่ เกิอขึยนนัยนส่งผลให้นอัตรา
ผลตอบแทนท้่ไอ้รับจริงเบ้่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนท้่คาอหนวังไว้ ซึ่งผลตอบแทนท้่ไอ้รับนัยนอาจจะสูงกว่า หนรือต่ า
กว่าผลตอบแทนท้่คาอหนวัง  
 ในการพิจารณารับประกันภัยแบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุน ความเส้่ยงอ้านการลงทุนเป็นอ้กปัจจัย
หนนึ่งท้่ใช้พิจารณารับประกันภัย เพราะหนากผู้เอาประกันภัยไม่ม้ความพร้อมทางอ้านการลงทุน บริษัทก็จะไม่พิจารณา
รับประกันกรมธรรม์ประกันภัยแบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุนน้ย และหนากบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย
ต้องรับความเส้่ยงร่วมกัน บริษัทประกันภัยจะบริหนารความเส้่ยงอ้านการลงทุนโอยแยกพอร์ตการลงทุนออกจากพอร์ต
การลงทุนรวมของบริษัทประกันภัย พร้อมทัยงน าเบ้ยยประกันภัยส่วนท้่เป็นเงินออมและเบ้ยยประกันภัยส่วนท้่เป็นเงินออม
เพิ่มเติม รวมถึงออกผลจากการลงทุนของเบ้ยยประกันภัยอังกล่าวไปลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันภัย ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ก าหนนอ เร่ือง การลงทุนประกอบ
ธุรกิจอื่นของบริษัทประกันช้วิต พ.ศ. 2556 คือ ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน ตราสารหนน้ย ตราสารหนน้ยกึ่งหนน้ยกึ่งทุน ตรา
สารทุน หนน่วยลงทุน สัญญาซืยอขายล่วงหนน้า ตราสารหนน้ยท้่ม้ลักษณะของสัญญาซืยอขายล่วงหนน้าแฝง การให้นกู้ยืม การให้น
เช่าซืยอรถ การรับอาวัลตั๋วเงิน และการออกหนนังสือคย าประกัน การท าธุรกรรมยืมและให้นยืมหนลักทรัพย์ การท าธุรกรรม
ซืยอ หนรือขายหนลักทรัพย์โอยม้สัญญาขาย หนรือซืยอคืน  
 แต่หนากผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับความเส้่ยงจากการลงทุนเอง บริษัทประกันภัยจะต้องให้นค าแนะน าเร่ืองความ
เส้่ยงท้่อาจจะไอ้ก าไร หนรือขาอทุนจากการลงทุน เพื่อให้นผู้เอาประกันภัยตระหนนักก่อนท้่จะท าประกันภัยแบบน้ย  
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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 การประเมินความเส้่ยงภัยท้่เกิอจากลักษณะการอ าเนินช้วิต และภัยท้่ขัอต่อศ้ลธรรมจรรยานัยน การไอ้มาซึ่ง
ข้อมูลถือเป็นเรื่องท้่ยากมาก ต้องอาศัยข้อมูลจากหนลาย ๆ แหนล่ง เช่น จากตัวแทน/นายหนน้าประกันช้วิต การสังเกต
จากลักษณะอาช้พ การสังเกตภาพถ่ายจากบัตรประชาชน บางครัยงอาจจะช่วยบอกไอ้บ้าง นอกจากน้ยการติอตามข้อมูล
ข่าวสาร ก็ม้ส่วนช่วยให้นรู้จักกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้ม้อิทธิพล ผู้พัวพันคอ้ทุจริต นักการเมืองท้องถิ่นท้่ม้ความขัอแย้ง 
หนรือแข่งขันสูง เป็นต้น     
 2.4 ความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk) หนมายถึง การเปล้่ยนแปลงท้่ เกิอขึยนนัยนส่งผลให้นอัตรา
ผลตอบแทนท้่ไอ้รับจริงเบ้่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนท้่คาอหนวังไว้ ซึ่งผลตอบแทนท้่ไอ้รับนัยนอาจจะสูงกว่า หนรือต่ า
กว่าผลตอบแทนท้่คาอหนวัง  
 ในการพิจารณารับประกันภัยแบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุน ความเส้่ยงอ้านการลงทุนเป็นอ้กปัจจัย
หนนึ่งท้่ใช้พิจารณารับประกันภัย เพราะหนากผู้เอาประกันภัยไม่ม้ความพร้อมทางอ้านการลงทุน บริษัทก็จะไม่พิจารณา
รับประกันกรมธรรม์ประกันภัยแบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุนน้ย และหนากบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย
ต้องรับความเส้่ยงร่วมกัน บริษัทประกันภัยจะบริหนารความเส้่ยงอ้านการลงทุนโอยแยกพอร์ตการลงทุนออกจากพอร์ต
การลงทุนรวมของบริษัทประกันภัย พร้อมทัยงน าเบ้ยยประกันภัยส่วนท้่เป็นเงินออมและเบ้ยยประกันภัยส่วนท้่เป็นเงินออม
เพิ่มเติม รวมถึงออกผลจากการลงทุนของเบ้ยยประกันภัยอังกล่าวไปลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันภัย ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ก าหนนอ เร่ือง การลงทุนประกอบ
ธุรกิจอื่นของบริษัทประกันช้วิต พ.ศ. 2556 คือ ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน ตราสารหนน้ย ตราสารหนน้ยกึ่งหนน้ยกึ่งทุน ตรา
สารทุน หนน่วยลงทุน สัญญาซืยอขายล่วงหนน้า ตราสารหนน้ยท้่ม้ลักษณะของสัญญาซืยอขายล่วงหนน้าแฝง การให้นกู้ยืม การให้น
เช่าซืยอรถ การรับอาวัลตั๋วเงิน และการออกหนนังสือคย าประกัน การท าธุรกรรมยืมและให้นยืมหนลักทรัพย์ การท าธุรกรรม
ซืยอ หนรือขายหนลักทรัพย์โอยม้สัญญาขาย หนรือซืยอคืน  
 แต่หนากผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับความเส้่ยงจากการลงทุนเอง บริษัทประกันภัยจะต้องให้นค าแนะน าเร่ืองความ
เส้่ยงท้่อาจจะไอ้ก าไร หนรือขาอทุนจากการลงทุน เพื่อให้นผู้เอาประกันภัยตระหนนักก่อนท้่จะท าประกันภัยแบบน้ย  
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เร่ืองที ่3.3  
องค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย 
 
     
 องค์ประกอบและแนวทางในการก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแบบพืยนฐาน และ
กรมธรรม์ประกันภัยแบบพิเศษ เช่น กรมธรรม์ประกันภัยยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 
และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ในส่วนของความคุ้มครอง จะใช้ทฤษฎ้และหนลักการท้่
เหนมือนกัน คือ 
     
1. องค์ประกอบของการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย   
 การประกันช้วิตจะแตกต่างจากสินค้าประเภทอ่ืน คือ ต้นทุนของการประกันช้วิตเมื่อประกาศขายจะไม่รู้
แน่นอนจนกว่ากรมธรรมประกันช้วิตจะครบก าหนนอ หนรือสิยนสุอผลบังคับ อังนัยนในการก าหนนอค่าของการประกันชว้ิตจงึ
ขึยนอยู่กับการคาอคะเน และสมมติฐานจากประสบการณ์ในออ้ตเพื่อคาอการณ์เหนตุการณ์ในอนาคต  อังนัยน เมื่อม้
เหนตุการณ์เกิอขึยนในอนาคตจะต้องไม่ม้ผลกระทบมากนักกับเบ้ยยประกันภัยท้่ค านวณไว้แล้ว  
 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คือบุคคลท้่ม้หนน้าท้่รับผิอชอบในการค านวณ ก าหนนอค่าของการประกันภัย และ
อัตราเบ้ยยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแบบต่าง  ๆ เพื่อให้นแน่ใจว่าบริษัทจะม้เงินเพ้ยงพอท้่จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและเพ้ยงพอต่อค่าใช้จ่ายอ าเนินงาน ถ้าเบ้ยยประกันภัยท้่ถูกก าหนนอต่ าเกินไปอาจ
เป็นความเส้่ยงต่อความมั่นคงของบริษัท และถ้าเบ้ยยประกันภัยสูงเกินไปบริษัทอาจสูญเส้ยตลาอให้นกับคู่แข่งไอ้ อังนัยน
ความส าเร็จ หนรือความล้มเหนลวของบริษัทประกันภัยขึยนอยู่กับการค านวณอัตราเบ้ยยประกันภัยของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 
 เบ้ยยประกันภัย หนมายถึง เบ้ยยประกันภัยสุทธิท้่รวมค่าใช้จ่าย และค่าบวกเพิ่มอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นจ านวนเงินท้่ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องจ่ายให้นกับบริษัทประกันภัยเพื่อความคุ้มครองท้่จะไอ้รับจากการประกันภัย โอยองค์ประกอบส าคัญท้่
ม้ผลต่อการก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยคือ 1) อัตรามรณะ (Mortality Rate) 2) อัตราออกเบ้ยย (Interest Rate)     
3) ค่าใช้จ่ายในการอ าเนินงาน (Expenses) 4) อัตราการขาอผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย 5) การส ารองฉุกเฉิน 
และ 6) อัตราผลก าไร ซึ่งม้รายละเอ้ยออังน้ย 
 1) อัตรามรณะ (Mortality Rate) คือตัวเลขท้่แสองอัตราการตายของคนในอายุต่าง ๆ ซึ่งนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยจะใช้ทฤษฎ้ความน่าจะเป็น (Probability) และกฎว่าอ้วยจ านวนมาก (Law of Large Numbers) ในการ
ท านายเก่้ยวกับความน่าจะเป็นของประชากรกลุ่มหนนึ่ง ว่าในแต่ละปีผู้เอาประกันช้วิตจะเส้ยช้วิตเท่าไร โอย 
 ความน่าจะเป็น หนมายถึง โอกาสท้่เหนตุการณ์บางอย่างจะเกิอขึยน หนรืออัตราส่วนของจ านวนครัยงท้่เหนตุการณ์
บางอย่างจะเกิอขึยนต่อจ านวนครัยงท้่เป็นไปไอ้ทัยงหนมอ 
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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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 กฎว่าอ้วยจ านวนมาก หนมายถึงยิ่งจ านวนครัยงท้่จะเกิอมากขึยน ตามทฤษฎ้ความน่าจะเป็นก็จะมากขึยนอ้วย เช่น 
ในการโยนเหนร้ยญบาท 10,000 ครัยง ความน่าจะเป็นท้่โอกาสจะเกิอหันวจะม้จ านวนใกล้เค้ยงครึ่งหนนึ่งของจ านวนครัยงท้่
โยน ซึ่งจะใกล้เค้ยงกว่าการโยนเหนร้ยญบาทเพ้ยง 10 ครัยง  
 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่สามารถท านายไอ้ว่าใครจะเส้ยช้วิตในเวลาใอ แต่จะสามารถท านายไอ้
โอยประมาณว่า จะม้คนเส้ยช้วิตก้่คน อัตราการตายของคนในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน แต่ละประเทศจึงมักจะ
สร้าง ตารางมรณะวิสัย (Mortality Table-ตารางท้่ 3.1) ซึ่งแสองอัตราการตายของผู้เอาประกันช้วิตประเภทสามัญ 
และอุตสาหนกรรม ในช่วงอายุตัยงแต่แรกเกิอจนถึงอายุ 100 ปีว่าม้อัตราการเส้ยช้วิตเป็นจ านวนเท่าใอ ปัจจุบันนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยจะค านวณเบ้ยยประกันภัยโอยใช้ตารางมรณะไทย ปี 2551 ซึ่งจะแสองความน่าจะเป็นของคน
ไทยท้่ท าประกันช้วิตท้่จะม้ช้วิตอยู่ หนรือเส้ยช้วิตในแต่ละช่วงอายุ                    
 ตารางมรณะไทยจะเริ่มจากอายุ 0 ปี และไปสิยนสุอท้่อายุ 99 ปี หนรือ 100 ปี ซึ่งแม้ว่าผู้เอาประกันภัยบางคน
อาจจะยังม้ช้วิตอยู่ แต่ในทางทฤษฎ้ถือว่าเส้ยช้วิตแล้ว เช่น หนากใครท าประกันช้วิตแบบตลออช้พ และม้ช้วิตอยู่จนถึง
อายุ 99 ปี บริษัทก็จะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันช้วิตให้น และถือว่าการประกันช้วิตสิยนสุอลง    
 จากตารางท้่ 3.1 ซึ่งเป็นตารางมรณะไทย ปี 2551 เพศชาย เพศหนญิง ของการประกันช้วิตประเภทสามัญ 
และประเภทอุตสาหนกรรม พบว่า ประเภทสามัญ ผู้เอาประกันช้วิตเพศชายท้่ม้อายุ 35 ปี จะม้อัตรามรณะ เท่ากับ 
2.9031 คน ต่อ 1,000 คน ในขณะท้่เพศหนญิง จะม้อัตรามรณะเท่ากับ 1.1942 คน ต่อ 1,000 คน                                              

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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 กฎว่าอ้วยจ านวนมาก หนมายถึงยิ่งจ านวนครัยงท้่จะเกิอมากขึยน ตามทฤษฎ้ความน่าจะเป็นก็จะมากขึยนอ้วย เช่น 
ในการโยนเหนร้ยญบาท 10,000 ครัยง ความน่าจะเป็นท้่โอกาสจะเกิอหันวจะม้จ านวนใกล้เค้ยงครึ่งหนนึ่งของจ านวนครัยงท้่
โยน ซึ่งจะใกล้เค้ยงกว่าการโยนเหนร้ยญบาทเพ้ยง 10 ครัยง  
 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่สามารถท านายไอ้ว่าใครจะเส้ยช้วิตในเวลาใอ แต่จะสามารถท านายไอ้
โอยประมาณว่า จะม้คนเส้ยช้วิตก้่คน อัตราการตายของคนในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน แต่ละประเทศจึงมักจะ
สร้าง ตารางมรณะวิสัย (Mortality Table-ตารางท้่ 3.1) ซึ่งแสองอัตราการตายของผู้เอาประกันช้วิตประเภทสามัญ 
และอุตสาหนกรรม ในช่วงอายุตัยงแต่แรกเกิอจนถึงอายุ 100 ปีว่าม้อัตราการเส้ยช้วิตเป็นจ านวนเท่าใอ ปัจจุบันนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยจะค านวณเบ้ยยประกันภัยโอยใช้ตารางมรณะไทย ปี 2551 ซึ่งจะแสองความน่าจะเป็นของคน
ไทยท้่ท าประกันช้วิตท้่จะม้ช้วิตอยู่ หนรือเส้ยช้วิตในแต่ละช่วงอายุ                    
 ตารางมรณะไทยจะเริ่มจากอายุ 0 ปี และไปสิยนสุอท้่อายุ 99 ปี หนรือ 100 ปี ซึ่งแม้ว่าผู้เอาประกันภัยบางคน
อาจจะยังม้ช้วิตอยู่ แต่ในทางทฤษฎ้ถือว่าเส้ยช้วิตแล้ว เช่น หนากใครท าประกันช้วิตแบบตลออช้พ และม้ช้วิตอยู่จนถึง
อายุ 99 ปี บริษัทก็จะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันช้วิตให้น และถือว่าการประกันช้วิตสิยนสุอลง    
 จากตารางท้่ 3.1 ซึ่งเป็นตารางมรณะไทย ปี 2551 เพศชาย เพศหนญิง ของการประกันช้วิตประเภทสามัญ 
และประเภทอุตสาหนกรรม พบว่า ประเภทสามัญ ผู้เอาประกันช้วิตเพศชายท้่ม้อายุ 35 ปี จะม้อัตรามรณะ เท่ากับ 
2.9031 คน ต่อ 1,000 คน ในขณะท้่เพศหนญิง จะม้อัตรามรณะเท่ากับ 1.1942 คน ต่อ 1,000 คน                                              
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ตารางที ่3.1 ตารางแสดงมรณะไทย ปี พ.ศ. 2551 
                             ต่อ 1,000 คน 

ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
0 5.1713 3.5928 4.3838 3.2672 1.0462 1.0253 0.9766 0.7696 
1 2.5856 1.7964 2.1919 1.6336 0.9339 0.9108 0.8548 0.6626 
2 1.7589 1.3465 1.6045 1.2524 0.8322 0.8065 0.7374 0.5734 
3 1.3127 1.0582 1.2818 1.0336 0.7425 0.7139 0.6253 0.5113 
4 1.0397 0.8606 1.0889 0.8940 0.6656 0.6345 0.5239 0.4657 
5 0.8595 0.7189 0.9687 0.7994 0.6028 0.5695 0.4452 0.4405 
6 0.7354 0.6139 0.8945 0.7333 0.5557 0.5200 0.4070 0.4494 
7 0.6501 0.5356 0.8548 0.6867 0.5264 0.4859 0.4106 0.4788 
8 0.5975 0.4786 0.8504 0.6544 0.5177 0.4667 0.4425 0.5173 
9 0.5796 0.4404 0.8924 0.6334 0.5332 0.4612 0.4938 0.5505 
10 0.6040 0.4215 0.9993 0.6233 0.5767 0.4675 0.5826 0.5815 
11 0.7130 0.4251 1.2141 0.6274 0.6517 0.4836 0.7191 0.6110 
12 0.9270 0.4512 1.4959 0.6718 0.7601 0.5071 0.9020 0.6372 
13 1.2717 0.4982 1.8617 0.7734 0.9012 0.5358 1.1152 0.6557 
14 1.7248 0.5628 2.3161 0.9289 1.0708 0.5675 1.3517 0.6681 
15 2.2670 0.6409 2.8561 1.1449 1.2610 0.6000 1.6061 0.6640 
16 2.8636 0.7279 3.4795 1.4181 1.4617 0.6318 1.8665 0.6578 
17 3.4727 0.8192 4.1847 1.7365 1.6610 0.6615 2.1045 0.6667 
18 4.0504 0.9102 4.9684 2.0775 1.8473 0.6887 2.3054 0.6836 
19 4.5593 0.9972 5.8182 2.4151 2.0109 0.7128 2.4533 0.7022 
20 4.9751 1.0779 6.7205 2.7206 2.2799 0.7687 2.5686 0.7387 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
21 5.2900 1.1508 7.6441 2.9745 2.3870 0.7882 2.6941 0.7980 
22 5.5107 1.2156 8.5548 3.1635 2.4620 0.8056 2.8356 0.8708 
23 5.6537 1.2725 9.4064 3.2895 2.5091 0.8211 2.9826 0.9516 
24 5.7388 1.3220 10.1585 3.3616 2.5346 0.8354 3.1378 1.0355 
25 5.7850 1.3646 10.7789 3.3971 2.5456 0.8488 3.2942 1.1194 
26 5.8077 1.4013 11.2608 3.4101 2.5488 0.8624 3.4499 1.2081 
27 5.8174 1.4334 11.5987 3.4161 2.5503 0.8774 3.5917 1.2969 
28 5.8206 1.4627 11.8130 3.4204 2.5550 0.8957 3.7039 1.3772 
29 5.8219 1.4911 11.9318 3.4255 2.5664 0.9189 3.7883 1.4513 
30 5.8239 1.5211 11.9886 3.4296 2.5874 0.9486 3.8608 1.52 
31 5.8278 1.5551 12.0083 3.4346 2.6201 0.9856 3.9395 1.6014 
32 5.8340 1.5958 12.0142 3.4437 2.6664 1.0298 4.0505 1.6876 
33 5.8430 1.6455 12.0155 3.4665 2.7279 1.0803 4.1971 1.7684 
34 5.8564 1.7067 12.0203 3.5136 2.8063 1.1357 4.3684 1.8534 
35 5.8766 1.7814 12.0271 3.5966 2.9031 1.1942 4.5546 1.9368 
36 5.9066 1.8717 12.0314 3.7231 3.0194 1.2547 4.7409 2.0011 
37 5.9514 1.9789 12.0334 3.8968 3.1560 1.3165 4.9154 2.0475 
38 6.0179 2.1038 12.0349 4.1160 3.3132 1.3800 5.0895 2.0894 
39 6.1154 2.2465 12.0355 4.3768 3.4910 1.4468 5.2847 2.1453 
40 6.2544 2.4066 12.0381 4.6730 3.6895 1.5185 5.5104 2.2303 
41 6.4459 2.5839 12.0502 4.9986 3.8740 1.5418 5.7759 2.3368 
42 6.6985 2.7784 12.0838 5.3493 4.1157 1.6274 6.0822 2.4719 
43 7.0184 2.9918 12.1584 5.7230 4.3801 1.7237 6.4222 2.6336 
44 7.4074 3.2275 12.2995 6.1189 4.6692 1.8327 6.8094 2.8222 
45 7.8637 3.4903 12.5365 6.5378 4.9858 1.9572 7.2413 3.0535 
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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3-19



 

การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-19 
 

 
 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
21 5.2900 1.1508 7.6441 2.9745 2.3870 0.7882 2.6941 0.7980 
22 5.5107 1.2156 8.5548 3.1635 2.4620 0.8056 2.8356 0.8708 
23 5.6537 1.2725 9.4064 3.2895 2.5091 0.8211 2.9826 0.9516 
24 5.7388 1.3220 10.1585 3.3616 2.5346 0.8354 3.1378 1.0355 
25 5.7850 1.3646 10.7789 3.3971 2.5456 0.8488 3.2942 1.1194 
26 5.8077 1.4013 11.2608 3.4101 2.5488 0.8624 3.4499 1.2081 
27 5.8174 1.4334 11.5987 3.4161 2.5503 0.8774 3.5917 1.2969 
28 5.8206 1.4627 11.8130 3.4204 2.5550 0.8957 3.7039 1.3772 
29 5.8219 1.4911 11.9318 3.4255 2.5664 0.9189 3.7883 1.4513 
30 5.8239 1.5211 11.9886 3.4296 2.5874 0.9486 3.8608 1.52 
31 5.8278 1.5551 12.0083 3.4346 2.6201 0.9856 3.9395 1.6014 
32 5.8340 1.5958 12.0142 3.4437 2.6664 1.0298 4.0505 1.6876 
33 5.8430 1.6455 12.0155 3.4665 2.7279 1.0803 4.1971 1.7684 
34 5.8564 1.7067 12.0203 3.5136 2.8063 1.1357 4.3684 1.8534 
35 5.8766 1.7814 12.0271 3.5966 2.9031 1.1942 4.5546 1.9368 
36 5.9066 1.8717 12.0314 3.7231 3.0194 1.2547 4.7409 2.0011 
37 5.9514 1.9789 12.0334 3.8968 3.1560 1.3165 4.9154 2.0475 
38 6.0179 2.1038 12.0349 4.1160 3.3132 1.3800 5.0895 2.0894 
39 6.1154 2.2465 12.0355 4.3768 3.4910 1.4468 5.2847 2.1453 
40 6.2544 2.4066 12.0381 4.6730 3.6895 1.5185 5.5104 2.2303 
41 6.4459 2.5839 12.0502 4.9986 3.8740 1.5418 5.7759 2.3368 
42 6.6985 2.7784 12.0838 5.3493 4.1157 1.6274 6.0822 2.4719 
43 7.0184 2.9918 12.1584 5.7230 4.3801 1.7237 6.4222 2.6336 
44 7.4074 3.2275 12.2995 6.1189 4.6692 1.8327 6.8094 2.8222 
45 7.8637 3.4903 12.5365 6.5378 4.9858 1.9572 7.2413 3.0535 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 

สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
46 8.3826 3.7855 12.8959 6.9821 5.0989 2.1007 7.7079 3.3376 
47 8.9571 4.1183 13.3916 7.4552 5.4636 2.2683 8.2113 3.6637 
48 9.5771 4.4911 14.0252 7.9610 5.8662 2.4662 8.7741 4.0468 
49 10.2320 4.9037 14.7865 8.5041 6.3120 2.7020 9.4153 4.5007 
50 10.9113 5.3530 15.6576 9.0900 6.8076 2.9837 10.1465 5.0417 
51 11.6099 5.8362 16.6211 9.7251 7.3607 3.3194 10.9548 5.6705 
52 12.3297 6.3521 17.6619 10.4166 7.9794 3.7169 11.8307 6.3695 
53 13.0833 6.9050 18.7733 11.1725 8.6727 4.1830 12.7911 7.1362 
54 13.8929 7.5049 19.9585 12.0021 9.4500 4.7236 13.8578 7.9620 
55 14.7899 8.1679 21.2307 12.9152 10.3216 5.3434 15.0523 8.8480 
56 15.8097 8.9141 22.6088 13.9213 11.2997 6.0461 16.3634 9.8376 
57 16.9871 9.7646 24.1181 15.0293 12.3989 6.8349 17.7594 10.9264 
58 18.3532 10.7411 25.7797 16.2480 13.6371 7.7135 19.2299 12.1310 
59 19.9355 11.8665 27.6145 17.5873 15.0344 8.6872 20.8180 13.4515 
60 21.7523 13.1602 29.6375 19.0562 16.6115 9.7643 22.6362 14.9366 
61 23.8103 14.6349 31.8580 20.6612 18.3863 10.9585 24.6795 16.5420 
62 26.1046 16.2936 34.2794 22.4053 20.3707 12.2887 26.8951 18.1744 
63 28.6186 18.1234 36.8988 24.2860 22.5674 13.7795 29.2552 19.8302 
64 31.3234 20.0949 39.7021 26.2956 24.9698 15.4586 31.7980 21.5874 
65 34.1786 22.1650 42.6673 28.4220 27.5635 17.3541 34.6150 23.5993 
66 37.1394 24.2890 45.7688 30.6526 30.3318 19.4898 37.8538 26.0265 
67 40.1699 26.4339 48.9841 32.9772 33.2621 21.8817 41.4346 28.9042 
68 43.2484 28.5909 52.2987 35.3892 36.3553 24.5346 45.0475 31.9283 
69 46.3744 30.7777 55.7046 37.8843 39.6311 27.4394 48.9334 34.8515 
70 49.5763 33.0454 59.2061 40.4645 43.1320 30.5717 53.6668 38.3260 
71 52.9177 35.4731 62.8233 43.1355 46.9215 33.8943 59.2934 42.2835 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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  ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
72 56.4865 38.1560 66.5911 45.9062 51.0790 37.3608 65.4559 47.1470 
73 60.3873 41.1909 70.5607 48.7966 55.6903 40.9251 71.4233 52.6263 
74 64.7242 44.6685 74.7926 51.8478 60.8343 44.5534 77.6603 59.5500 
75 69.5994 48.6656 79.3609 55.1286 66.5641 48.2373 85.0003 68.3145 
76 75.0962 53.2419 84.2967 58.7427 72.8885 52.0074 93.9771 78.5014 
77 81.2749 58.4403 89.6886 62.8212 79.7485 55.9448 104.1888 89.1553 
78 88.1691 64.2936 95.5832 67.5139 87.0028 60.1837 114.9819 99.6512 
79 95.8006 70.8331 102.0493 72.9692 94.4359 64.9034 125.5835 109.6087 
80 104.1751 78.0886 109.1643 79.3112 101.8052 70.3157 135.9668 119.3320 
81 113.2930 86.1832 117.0172 86.6231 108.9104 76.6443 146.1450 128.1058 
82 123.2371 94.9407 125.6993 94.9526 115.6808 84.1011 155.8305 137.1491 
83 133.7987 104.4966 135.2982 104.3096 122.2476 92.8666 164.6388 145.7236 
84 145.1245 114.9046 145.8811 114.6814 128.9782 103.0712 173.1651 153.5321 
85 157.2453 126.2180 157.4945 126.0495 136.4445 114.7844 182.4859 163.8565 
96 170.1887 138.4888 170.1510 138.4077 145.3276 128.0065 193.6098 178.0193 
87 183.9786 151.7670 183.8325 151.7673 156.2715 142.6601 206.2526 193.9097 
88 198.6342 166.0985 198.4983 166.1596 169.7406 158.5858 219.9660 210.9293 
89 214.1689 181.5243 214.1689 181.5243 185.9019 175.5529 234.4350 228.4008 
90 230.5900 198.0792 230.5900 198.0792 204.5678 193.0092 250.0154 246.1378 
91 247.8970 215.7892 247.8970 215.7892 225.2324 210.4035 266.8705 264.1705 
92 266.0817 234.6708 266.0817 234.6708 247.2130 227.4564 284.8464 280.9284 
93 285.1262 254.7288 285.1262 254.7288 269.8015 244.4235 303.7154 297.0238 
94 305.0039 275.9545 305.0039 275.9545 292.3918 261.8236 323.3095 313.1783 
95 325.6775 298.3246 325.6775 298.3246 314.5678 280.7621 343.7016 328.8200 
96 347.0996 321.8003 347.0996 321.8003 336.1578 302.1461 365.0580 345.8977 
97 369.2128 346.3252 369.2128 346.3252 357.2230 326.8117 387.1903 364.3869 
98 391.9493 371.8262 391.9493 371.8262 377.9999 354.7206 409.8585 381.5029 
99 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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  ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
72 56.4865 38.1560 66.5911 45.9062 51.0790 37.3608 65.4559 47.1470 
73 60.3873 41.1909 70.5607 48.7966 55.6903 40.9251 71.4233 52.6263 
74 64.7242 44.6685 74.7926 51.8478 60.8343 44.5534 77.6603 59.5500 
75 69.5994 48.6656 79.3609 55.1286 66.5641 48.2373 85.0003 68.3145 
76 75.0962 53.2419 84.2967 58.7427 72.8885 52.0074 93.9771 78.5014 
77 81.2749 58.4403 89.6886 62.8212 79.7485 55.9448 104.1888 89.1553 
78 88.1691 64.2936 95.5832 67.5139 87.0028 60.1837 114.9819 99.6512 
79 95.8006 70.8331 102.0493 72.9692 94.4359 64.9034 125.5835 109.6087 
80 104.1751 78.0886 109.1643 79.3112 101.8052 70.3157 135.9668 119.3320 
81 113.2930 86.1832 117.0172 86.6231 108.9104 76.6443 146.1450 128.1058 
82 123.2371 94.9407 125.6993 94.9526 115.6808 84.1011 155.8305 137.1491 
83 133.7987 104.4966 135.2982 104.3096 122.2476 92.8666 164.6388 145.7236 
84 145.1245 114.9046 145.8811 114.6814 128.9782 103.0712 173.1651 153.5321 
85 157.2453 126.2180 157.4945 126.0495 136.4445 114.7844 182.4859 163.8565 
96 170.1887 138.4888 170.1510 138.4077 145.3276 128.0065 193.6098 178.0193 
87 183.9786 151.7670 183.8325 151.7673 156.2715 142.6601 206.2526 193.9097 
88 198.6342 166.0985 198.4983 166.1596 169.7406 158.5858 219.9660 210.9293 
89 214.1689 181.5243 214.1689 181.5243 185.9019 175.5529 234.4350 228.4008 
90 230.5900 198.0792 230.5900 198.0792 204.5678 193.0092 250.0154 246.1378 
91 247.8970 215.7892 247.8970 215.7892 225.2324 210.4035 266.8705 264.1705 
92 266.0817 234.6708 266.0817 234.6708 247.2130 227.4564 284.8464 280.9284 
93 285.1262 254.7288 285.1262 254.7288 269.8015 244.4235 303.7154 297.0238 
94 305.0039 275.9545 305.0039 275.9545 292.3918 261.8236 323.3095 313.1783 
95 325.6775 298.3246 325.6775 298.3246 314.5678 280.7621 343.7016 328.8200 
96 347.0996 321.8003 347.0996 321.8003 336.1578 302.1461 365.0580 345.8977 
97 369.2128 346.3252 369.2128 346.3252 357.2230 326.8117 387.1903 364.3869 
98 391.9493 371.8262 391.9493 371.8262 377.9999 354.7206 409.8585 381.5029 
99 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 
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2) อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) เนื่องอ้วยสัญญาประกันช้วิตเป็นสญัญาระยะยาวกว่า ท้่ผู้เอาประกันภัยหนรือ
ผู้รับประโยชน์จะไอ้รับจ านวนเงินเอาประกันภัยตามท้่ซืยอไว้ มูลค่าของเงินย่อมเปล้่ยนแปลงไป การค านวณอัตราเบ้ยย
ประกันภัย จึงต้องใช้อัตราออกเบ้ยยทบต้นเพื่อค านวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ของเบ้ยยประกันภัยท้่เร้ยกเก็บ
จากผู้เอาประกันภัย โอยถือหนลักว่า ณ วันออกกรมธรรม์ประกันภัย มูลค่าปัจจุบันของเบ้ยยประกันภัยในอนาคตต้อง
เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินผลประโยชน์ในอนาคต นอกจากน้ย การใช้อัตราออกเบ้ยยต่างกันยังม้ผลให้นเบ้ยยประกันภัย
ต่างกัน หนากใช้อัตราออกเบ้ยยสูงจะม้ผลท าให้นเบ้ยยประกันภัยต่ าลง ขณะท้่การใช้อัตราออกเบ้ยยต่ าจะม้ผลท าให้นเบ้ยย
ประกันภัยสูงขึยน  
 มูลค่าปัจจุบัน หนมายถึง ค่าของเงินในเวลาปัจจุบันท้่ควรลงทุนเพื่อให้นไอ้เงินสะสม 1 บาท ในตอนสิยนปี  
 ออกเบ้ยยเป็นองค์ประกอบท้่ส าคัญในการค านวณเบ้ยยประกันภัย  โอยทั่วไป เบ้ยยประกันภัยจะจ่ายเมื่อต้นปี 
และการเร้ยกร้องกรณ้มรณกรรมอาจเกิอขึยนระหนว่างปี หนรือเมื่อสิยนปี บริษั ทจึงม้โอกาสน าเบ้ยยประกันภัยท้่ผู้เอา
ประกันภัยช าระไปลงทุนหนาออกผลไอ้ และถ้าเป็นสัญญาระยะยาว จ านวนเบ้ยยประกันภัยจะถูกน าไปลงทุนทันท้ท้่
บริษัทไอ้รับ เมื่อสิยนปีออกเบ้ยยท้่ไอ้รับจะน าไปรวมกับเงินต้นในปีถัอไป ซึ่งจะท าให้นเงินต้นเพิ่มขึยนอย่างต่อเนื่อง 
 อัตราออกเบ้ยยของธุรกิจประกันภัยท้่ใช้ในการค านวณเบ้ยยประกันภัยจะต้องก าหนนอไว้ค่อนข้างต่ า  เนื่องจาก
สัญญาประกันช้วิตเป็นสัญญาระยะยาว การคาอการณ์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคตท าไอ้ยาก ซึ่งหนากเกิอภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลง ก็จะไม่เกิอผลกระทบกับธุรกิจประกันช้วิตมากนัก                                                                                 
 3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Expenses) ค่าใช้จ่ายในการอ าเนินงานของบริษัทประกันภัย สามารถแบ่งออก
ไอ้เป็น 2 ประเภทคือ ค่าใช้จ่ายคงท้่ และค่าใช้จ่ายผันแปรตามเบ้ยยประกันภัย 
  (1) ค่าใช้จ่ายคงท้่ เช่น เงินเอือนพนักงาน ค่าเช่าอาคารสถานท้่ เป็นต้น 
  (2) ค่าใช้จ่ายผันแปรตามเบ้ยยประกันภัย ประกอบอ้วย        
   ก. ค่าใช้จ่ายท้่เก้่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าบ าเหนน็จ ค่าบ าเหนน็จพิเศษ ค่าขยายงาน ค่าพาหนนะท้่
จ่ายให้นกับนายหนน้าประกันช้วิต เป็นต้น 
   ข. ค่าใช้จ่ายในการพิจารณารับประกันช้วิต เช่น ค่าตรวจสุขภาพผู้ขอเอาประกันภัย  ค่าออก
กรมธรรม์ประกันภัย ค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจสอบประวัติผู้ขอเอาประกันภัย เป็นต้น    
   ค. ค่าใช้จ่ายในการเก็บเบ้ยยประกันภัย เช่น ค่าจัอพิมพ์ใบแจ้งก าหนนอช าระเบ้ยยประกันภัย /
ใบเสร็จรับเงินเบ้ยยประกันภัยพร้อมค่าจัอส่ง เป็นต้น 
   ง. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อพิสูจน์การเร้ยกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย ค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น     
   จ. ค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและการพัฒนา การบัญช้ ค่าใช้จ่ายอ้านคณิตศาสตร์
ประกันภัยและอ้านกฎหนมาย เป็นต้น  
 นอกจากปัจจัยหนลักทัยง 3 ประการอังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทประกันภัยต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ เพื่อให้นเบ้ยย
ประกันช้วิตม้ความเหนมาะสมและเพ้ยงพอท้่จะท าให้นการอ าเนินธุรกิจประกันช้วิตเป็นไปอย่างราบรื่น ไอ้แก่ 
 4) อัตราการขาดผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย (Lapse Rate) อัตราการขาอผลบังคับของกรมธรรม์
ประกันภัย เกิอขึยนจากการท้่ผู้เอาประกันภัยม้การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโอยการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนท้่
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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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กรมธรรม์จะครบก าหนนออายุ ซึ่งท าให้นบริษัทประกันภัยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย เพราะในช่วงแรกของการออก
กรมธรรม์ประกันภัย 1 – 2 ปี บริษัทม้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเบ้ยยประกันภัยท้่ไอ้รับ เช่น ค่าบ าเหนน็จ ซึ่งบางแบบประกันภัย 
ม้ค่าบ าเหนน็จสูงถึงประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ปีต่อไปจะลอลง ค่าการพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัย ค่าตรวจสุขภาพ   
เป็นต้น อังนัยนหนากบริษัทม้อัตราการเวนคืนของกรมธรรม์ประกันภัยในช่วงปีแรกสูง บริษัทประกันภัยอาจจะม้รายรับ 
ไม่พอกับรายจ่าย 
 ในการค านวณเก่้ยวกับอัตราการขาอผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องพิจารณาเก่้ยวกับ 
  (1) ภาวะเศรษฐกิจและรายไอ้ประชากรของประเทศ เพราะถ้าภาวะเศรษฐกิจไม่อ้ อัตราคนว่างงานสูง 
รายไอ้ประชากรต่ า จะท าให้นการขาอผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยม้สูง 
  (2) คุณภาพของพนักงาน พนักงานท้่ขาอความรู้ความเข้าใจในงานประกันภัยท้่รับผิอชอบท าให้น          
ไม่สามารถอธิบายผลเส้ยของการยกเลิกกรมธรรม์ หนรือเวนคืนกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย ม้ผลให้นการขาอผลบังคับ
ของกรมธรรม์ประกันภัยม้สูง 
  (3) ประเภทและแบบต่าง ๆ ของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภทสามัญ จะม้อัตรา
การขาอผลบังคับของกรมธรรม์ต่ ากว่าประเภทอุตสาหนกรรม เป็นต้น 
  (4) รายไอ้ของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยท้่ม้รายไอ้สูงมักจะม้การเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยต่ า
กว่าผู้เอาประกันภัยท้่ม้รายไอ้ต่ า ท าให้นอัตราการขาอผลบังคับม้สูงส าหนรับผู้ม้รายไอ้ต่ าเพื่อน าเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายใน
ช้วิตประจ าวัน   
 5) การส ารองฉุกเฉิน บริษัทประกันภัยจ าเป็นต้องม้การส ารองฉุกเฉินในกรณ้ท้่ม้เหนตุการณ์ไม่คาอคิอเกิอขึยน 
เช่น อัตรามรณะสูงขึยนอย่างผิอปกติ โอยอาจจะน าไปรวมกับรายการอ่ืน  ๆ เช่น อัตราออกเบ้ยย ตารางมรณะวิสัย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น หนรืออาจน าไปบวกเพิ่มในเบ้ยยประกันภัยเป็นการเฉพาะไอ้ หนากยัง
ไม่ไอ้ค านวณรวมในรายอ่ืน ๆ ตามท้่กล่าวมาแล้ว                    
 6) อัตราผลก าไร โอยทั่วไปผลก าไรจะแฝงในการส ารองฉุกเฉิน และรายการอ่ืน ๆ เช่น ในรายการมรณะวิสัย
ใช้อัตราท้่ค่อนข้างสูงกว่าความเป็นจริง อัตราออกเบ้ยยจะใช้อัตราค่อนข้างต่ ากว่าอัตราในตลาอ อัตราการเวนคืนจะ
ประมาณการไว้สูงกว่าความเป็นจริงท้่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายจะประมาณเผื่อเหนลือเผื่อขาอไว้ค่อนข้างสูง เป็นต้น  
 
2. แนวทางในการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยแบบพิเศษ ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal 
Life Insurance) และกรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) การ
ก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแบบน้ยจะม้แนวทางในการก าหนนออัตรา
เบ้ยยประกันภัยเช่นเอ้ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยแบบพืยนฐาน ท้่ส าคัญอังน้ย 
 1) อัตราเบี้ยประกันภัยต้องเพียงพอ (Adequate) บริษัทผู้รับประกันช้วิตต้องก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยให้น
เพ้ยงพอต่อการจ่ายผลประโยชน์/ผลตอบแทนให้นกับผู้เอาประกันภัย/ผู้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 
และเพ้ยงพอต่อค่าใช้จ่ายในการอ าเนินธุรกิจอ้วย เพื่อมิให้นบริษัทประกันภัยประสบปัญหนาขาอสภาพคล่องทางการเงิน  
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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กรมธรรม์จะครบก าหนนออายุ ซึ่งท าให้นบริษัทประกันภัยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย เพราะในช่วงแรกของการออก
กรมธรรม์ประกันภัย 1 – 2 ปี บริษัทม้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเบ้ยยประกันภัยท้่ไอ้รับ เช่น ค่าบ าเหนน็จ ซึ่งบางแบบประกันภัย 
ม้ค่าบ าเหนน็จสูงถึงประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ปีต่อไปจะลอลง ค่าการพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัย ค่าตรวจสุขภาพ   
เป็นต้น อังนัยนหนากบริษัทม้อัตราการเวนคืนของกรมธรรม์ประกันภัยในช่วงปีแรกสูง บริษัทประกันภัยอาจจะม้รายรับ 
ไม่พอกับรายจ่าย 
 ในการค านวณเก่้ยวกับอัตราการขาอผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องพิจารณาเก่้ยวกับ 
  (1) ภาวะเศรษฐกิจและรายไอ้ประชากรของประเทศ เพราะถ้าภาวะเศรษฐกิจไม่อ้ อัตราคนว่างงานสูง 
รายไอ้ประชากรต่ า จะท าให้นการขาอผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยม้สูง 
  (2) คุณภาพของพนักงาน พนักงานท้่ขาอความรู้ความเข้าใจในงานประกันภัยท้่รับผิอชอบท าให้น          
ไม่สามารถอธิบายผลเส้ยของการยกเลิกกรมธรรม์ หนรือเวนคืนกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย ม้ผลให้นการขาอผลบังคับ
ของกรมธรรม์ประกันภัยม้สูง 
  (3) ประเภทและแบบต่าง ๆ ของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภทสามัญ จะม้อัตรา
การขาอผลบังคับของกรมธรรม์ต่ ากว่าประเภทอุตสาหนกรรม เป็นต้น 
  (4) รายไอ้ของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยท้่ม้รายไอ้สูงมักจะม้การเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยต่ า
กว่าผู้เอาประกันภัยท้่ม้รายไอ้ต่ า ท าให้นอัตราการขาอผลบังคับม้สูงส าหนรับผู้ม้รายไอ้ต่ าเพื่อน าเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายใน
ช้วิตประจ าวัน   
 5) การส ารองฉุกเฉิน บริษัทประกันภัยจ าเป็นต้องม้การส ารองฉุกเฉินในกรณ้ท้่ม้เหนตุการณ์ไม่คาอคิอเกิอขึยน 
เช่น อัตรามรณะสูงขึยนอย่างผิอปกติ โอยอาจจะน าไปรวมกับรายการอ่ืน  ๆ เช่น อัตราออกเบ้ยย ตารางมรณะวิสัย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น หนรืออาจน าไปบวกเพิ่มในเบ้ยยประกันภัยเป็นการเฉพาะไอ้ หนากยัง
ไม่ไอ้ค านวณรวมในรายอ่ืน ๆ ตามท้่กล่าวมาแล้ว                    
 6) อัตราผลก าไร โอยทั่วไปผลก าไรจะแฝงในการส ารองฉุกเฉิน และรายการอ่ืน ๆ เช่น ในรายการมรณะวิสัย
ใช้อัตราท้่ค่อนข้างสูงกว่าความเป็นจริง อัตราออกเบ้ยยจะใช้อัตราค่อนข้างต่ ากว่าอัตราในตลาอ อัตราการเวนคืนจะ
ประมาณการไว้สูงกว่าความเป็นจริงท้่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายจะประมาณเผื่อเหนลือเผื่อขาอไว้ค่อนข้างสูง เป็นต้น  
 
2. แนวทางในการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยแบบพิเศษ ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal 
Life Insurance) และกรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) การ
ก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแบบน้ยจะม้แนวทางในการก าหนนออัตรา
เบ้ยยประกันภัยเช่นเอ้ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยแบบพืยนฐาน ท้่ส าคัญอังน้ย 
 1) อัตราเบี้ยประกันภัยต้องเพียงพอ (Adequate) บริษัทผู้รับประกันช้วิตต้องก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยให้น
เพ้ยงพอต่อการจ่ายผลประโยชน์/ผลตอบแทนให้นกับผู้เอาประกันภัย/ผู้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 
และเพ้ยงพอต่อค่าใช้จ่ายในการอ าเนินธุรกิจอ้วย เพื่อมิให้นบริษัทประกันภัยประสบปัญหนาขาอสภาพคล่องทางการเงิน  
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 2) อัตราเบี้ยประกันภัยต้องยุติธรรมต่อผู้ เอาประกันภัย (Equitable) บริษัทประกันภัยต้องก าหนนออัตรา
เบ้ยยประกันภัยให้นยุติธรรมและเหนมาะสมกับสภาพความเส้่ยงของผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยท้่ม้สภาพความ
เส้่ยงภัยสูงก็ต้องจ่ายเบ้ยยประกันภัยสูงกว่าผู้เอาประกันภัยท้่ม้สภาพความเส้่ยงภัยปกติ ผู้เอาประกันภัยท้่ม้สภาพความ
เส้่ยงภัยเหนมือนกันหนรือใกล้เค้ยงกันควรจ่ายเบ้ยยประกันภัยในอัตราท้่เท่ากันหนรือใกล้เค้ยงกัน  

3) อัตราเบ้ียประกันภัยต้องไม่สูงเกินไป (Not Excessive) บริษัทผู้รับประกันภัยต้องก าหนนออัตราเบ้ยย
ประกันภัยไม่สูงเกินไป เพื่อให้นผู้เอาประกันภัยซืยอประกันภัยไอ้ ขณะท้่การก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยสูงเกินไปอาจท า
ให้นบริษัทประกันภัยม้ผลก าไรเกินควร และ/หนรือท าให้นผู้เอาประกันภัยอาจตัอสินใจซืยอประกันภัยกับบริษัทคู่แข่งซึ่งม้
อัตราเบ้ยยประกันภัยต่ ากว่า                                                                                    
 ในการก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยแบบพิเศษ เช่น กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) บริษัทประกันภัยต้อง
ก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและสออคล้องกับมาตรฐานการก ากับอูแลธุรกิจประกันภัย 
รวมทัยงต้องปฏิบัติตามประกาศหนรือแนวปฏิบัติท้่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) หนรือหนน่วยงานท้่เก้่ยวข้องก าหนนอ โอยอัตราเบ้ยยประกันช้วิตแบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุน
สามารถแยกส่วนของค่าใช้จ่าย ค่าการประกันภัย การออมและการลงทุนไอ้ชัอเจน ม้รายละเอ้ยออังน้ย  
  (1) ก าหนนอจ านวนเงินเอาประกันภัยและจ านวนเงินเส้่ยงภัยสุทธิขัยนต่ า 
  (2) ในแต่ละปีกรมธรรม์ประกันภัย เบ้ยยประกันภัยส่วนท้่เป็นเงินออมเพิ่มเติม (Top – up) ในแต่ละงวอ
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1 เท่าของเบ้ยยประกันภัยรายปี    
  (3) ให้นใช้อัตรามรณะตามท้่นายทะเบ้ยนก าหนนอ (ปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 100 ของอัตรามรณะตามตาราง
มรณะไทย ปี 2551)                  
  (4) ให้นก าหนนออัตราค่าใช้จ่ายส าหนรับเบ้ยยประกันภัย (Front End Loading) และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ถอนมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย หนรือการเวนคืนกรมธรรม์ (Back End Loading) รวมทัยงค่าธรรมเน้ยมต่าง ๆ ไอ้ตาม
ความเหนมาะสมเพื่อนายทะเบ้ยนพิจารณาให้นความเห็นนชอบ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่3.4  
บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกนัชีวติในการพจิารณา 
รับประกนัภัยแบบพเิศษ 
 
 
 นายหนน้าประกันช้วิตมิใช่เป็นผู้ท้่ม้บทบาทแต่เพ้ยงขายประกันช้วิต หนรือเป็นท้่ปรึกษาทางการเงินเท่านัยน แต่
นายหนน้าประกันช้วิตยังเป็นผู้ม้บทบาทส าคัญมากต่อการพิจารณารับประกันภัย เนื่องจากนายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่
จะต้องท าความรู้จัก สร้างสัมพันธ์ใกล้ชิอ รู้จักสภาพแวอล้อมความเป็นอยู่ฐานะการเงิน อาช้พและรายละเอ้ยออ่ืน ๆ 
และรวบรวมข้อมูลของผู้เอาประกันภัยให้นไอ้มากท้่สุอ ซึ่งเป็นข้อมูลเบืยองต้นท้่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย  เพราะ
หนากนายหนน้าประกันช้วิตสามารถพิจารณารับประกันภัยและคัอเลือกภัยไอ้อ้ในเบืยองต้น ย่อมส่งผลอ้ต่อการเติบโตของ
ธุรกิจประกันภัย ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทผู้รับประกันภัย ความคงอยู่ของกรมธรรม์และรายไอ้ของนายหนน้า
ประกันช้วิต เพราะบริษัทรับประกันช้วิตจะประเมินและพิจารณารับประกันภัยผู้เอาประกันภัยจากใบค าขอเอา
ประกันภัย และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ เท่านัยน ไม่ไอ้เห็นนลักษณะ รูปร่างหนน้าตา ท้่แท้จริงของผู้ขอเอาประกันภัย 
 การท้่นายหนน้าประกันช้วิตจะสามารถแสองบทบาทในฐานะเป็นผู้พิจารณาเบืยองต้นท้่อ้ ม้บุคลิกภาพเป็นท้่
ยอมรับ และม้ความน่าเชื่อถือ ท้่ท าให้นผู้เอาประกันช้วิตเปิอใจ และยินยอมให้นข้อมูลส่วนตัวท้่ส าคัญทัยงทางอ้านการเงิน 
หนรือสุขภาพ และตัอสินใจท าประกันช้วิตแบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุน เช่น ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์  อินชัวร์รันซ์  (Unit Linked Life Insurance) ไอ้นัยน นายหนน้า
ประกันช้วิตจะต้องพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอในทุกอ้าน จะต้องเป็นผู้ท้่ม้ความรอบรู้ในเร่ืองของงานอ้านประกันช้วิต 
และรู้รอบในทุก ๆ อ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นต้น ท้่จะสามารถช่วยวางแผนการเงิน 
แนะน าเร่ืองการลงทุน หนรือช่วยเหนลือแนะน าลูกค้าเร่ืองอื่น ๆ ไอ้ และท้่ส าคัญจะต้องม้ใบอนุญาตขายกรมธรรม์ประกัน
ช้วิตแบบพืยนฐาน ซึ่งนายหนน้าประกันช้วิตจะต้องอบรม สอบรับใบอนุญาตนายหนน้าประกันช้วิต และขึยนทะเบ้ยนเป็น
นายหนน้าประกันช้วิต ตามท้่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนนอ  
 
1.  คุณสมบัตขิองผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ และยูนิต ลงิค์ 

ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ 
 นอกจากการม้ใบอนุญาตเป็นนายหนน้าประกันช้วิตเพื่อเสนอขายกรมธรรม์แบบพืยนฐานแล้ว นายหนน้าประกัน
ช้วิตในฐานะท่้เป็นผู้แนะน าการลงทุนจะสามารถน าเสนอกรมธรรม์ประกันช้วิตแบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์  ไลฟ์  อินชัวร์รันซ์  (Unit Linked Life Insurance) ไอ้นัยนจะต้องม้
คุณสมบัติ อังน้ย 
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่3.4  
บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกนัชีวติในการพจิารณา 
รับประกนัภัยแบบพเิศษ 
 
 
 นายหนน้าประกันช้วิตมิใช่เป็นผู้ท้่ม้บทบาทแต่เพ้ยงขายประกันช้วิต หนรือเป็นท้่ปรึกษาทางการเงินเท่านัยน แต่
นายหนน้าประกันช้วิตยังเป็นผู้ม้บทบาทส าคัญมากต่อการพิจารณารับประกันภัย เนื่องจากนายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่
จะต้องท าความรู้จัก สร้างสัมพันธ์ใกล้ชิอ รู้จักสภาพแวอล้อมความเป็นอยู่ฐานะการเงิน อาช้พและรายละเอ้ยออ่ืน ๆ 
และรวบรวมข้อมูลของผู้เอาประกันภัยให้นไอ้มากท้่สุอ ซึ่งเป็นข้อมูลเบืยองต้นท้่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย  เพราะ
หนากนายหนน้าประกันช้วิตสามารถพิจารณารับประกันภัยและคัอเลือกภัยไอ้อ้ในเบืยองต้น ย่อมส่งผลอ้ต่อการเติบโตของ
ธุรกิจประกันภัย ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทผู้รับประกันภัย ความคงอยู่ของกรมธรรม์และรายไอ้ของนายหนน้า
ประกันช้วิต เพราะบริษัทรับประกันช้วิตจะประเมินและพิจารณารับประกันภัยผู้เอาประกันภัยจากใบค าขอเอา
ประกันภัย และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ เท่านัยน ไม่ไอ้เห็นนลักษณะ รูปร่างหนน้าตา ท้่แท้จริงของผู้ขอเอาประกันภัย 
 การท้่นายหนน้าประกันช้วิตจะสามารถแสองบทบาทในฐานะเป็นผู้พิจารณาเบืยองต้นท้่อ้ ม้บุคลิกภาพเป็นท้่
ยอมรับ และม้ความน่าเชื่อถือ ท้่ท าให้นผู้เอาประกันช้วิตเปิอใจ และยินยอมให้นข้อมูลส่วนตัวท้่ส าคัญทัยงทางอ้านการเงิน 
หนรือสุขภาพ และตัอสินใจท าประกันช้วิตแบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุน เช่น ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์  อินชัวร์รันซ์  (Unit Linked Life Insurance) ไอ้นัยน นายหนน้า
ประกันช้วิตจะต้องพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอในทุกอ้าน จะต้องเป็นผู้ท้่ม้ความรอบรู้ในเร่ืองของงานอ้านประกันช้วิต 
และรู้รอบในทุก ๆ อ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นต้น ท้่จะสามารถช่วยวางแผนการเงิน 
แนะน าเร่ืองการลงทุน หนรือช่วยเหนลือแนะน าลูกค้าเร่ืองอื่น ๆ ไอ้ และท้่ส าคัญจะต้องม้ใบอนุญาตขายกรมธรรม์ประกัน
ช้วิตแบบพืยนฐาน ซ่ึงนายหนน้าประกันช้วิตจะต้องอบรม สอบรับใบอนุญาตนายหนน้าประกันช้วิต และขึยนทะเบ้ยนเป็น
นายหนน้าประกันช้วิต ตามท้่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนนอ  
 
1.  คุณสมบัตขิองผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ และยูนิต ลงิค์ 

ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ 
 นอกจากการม้ใบอนุญาตเป็นนายหนน้าประกันช้วิตเพื่อเสนอขายกรมธรรม์แบบพืยนฐานแล้ว นายหนน้าประกัน
ช้วิตในฐานะท่้เป็นผู้แนะน าการลงทุนจะสามารถน าเสนอกรมธรรม์ประกันช้วิตแบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์  ไลฟ์  อินชัวร์รันซ์  (Unit Linked Life Insurance) ไอ้นัยนจะต้องม้
คุณสมบัติ อังน้ย 
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3-26  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชีวิต 
 

 
 

 1.1 คุณสมบัติของผู้ เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์1 (Universal Life 
Insurance) ผู้ท้่จะขึยนทะเบ้ยนเป็นนายหนน้าประกันช้วิตท้่น าเสนอขายกรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อิน
ชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) จะต้องม้คุณสมบัติ อังน้ย 
  1) เป็นผู้ไอ้รับใบอนุญาตเป็นนายหนน้าประกันช้วิตไม่น้อยกว่า 6 เอือน 
  2) เป็นผู้ขายประกันช้วิตแบบรายบุคคลรายใหนม่ ประเภทสามัญ หนรือประเภทอุตสาหนกรรม ไม่ต่ ากว่า
สิบห้นาราย หนรือจ านวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ ากว่าสองล้านบาท ทัยงน้ยไม่รวมการประกันภัยกลุ่ม และการประกันภัย
แบบช าระเบ้ยยประกันภัยครัยงเอ้ยว                
  3) เป็นผู้ผ่านการอบรมความรู้พืยนฐานเก้่ยวกับกรมธรรม์ประกันช้วิตแบบ Universal Life Insurance 
ตามหนลักสูตรท้่นายทะเบ้ยนให้นความเห็นนชอบไม่เกินสองปีก่อนวันขอขึยนทะเบ้ยน 
 1.2 คุณสมบัติของผู้ เสนอขาย กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์2 (Unit Linked Life 
Insurance) ผู้ท้่จะขึยนทะเบ้ยนเป็นนายหนน้าประกันช้วิตท้่น าเสนอขายกรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์       
อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) จะต้องม้คุณสมบัติอังน้ย  
  1) เป็นผู้ไอ้รับใบอนุญาตนายหนน้าประกันช้วิต และไอ้รับอนุญาตให้นขายกรมธรรม์ประกันช้วิตควบการ
ลงทุนของบริษัทประกันช้วิต 
  2) เป็นผู้ไอ้รับความเห็นนชอบตามประกาศคณะกรรมการก ากับหนลักทรัพย์และตลาอหนลักทรัพย์ แห่นง
ประเทศไทยให้นเป็นผู้แนะน าการลงทุนอ้านหนลักทรัพย์ 
  3) เป็นผู้ผ่านการอบรมความรู้เก้่ยวกับกรมธรรม์ประกันช้วิตควบการลงทุน ตามหนลักสูตรท้่นายทะเบ้ยน
ให้นความเห็นนชอบ                                               

                  
2.  บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกนัชีวิตในการพจิารณารับประกนัชีวิตแบบที่มีความคุ้มครอง

และการลงทุน 
 บทบาทและหนน้าท้่ท้่ส าคัญของนายหนน้าประกันช้วิตในการพิจารณารับประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัย
แบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุน ม้อังน้ย  
 2.1 คัดเลือกภัย เนื่องจากนายหนน้าประกันช้วิตม้ความใกล้ชิอ และม้ข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัย  นายหนน้า
ประกันช้วิตจึงม้บทบาทและหนน้าท้่เป็นผู้พิจารณารับประกันภัย และคัอเลือกภัยเบืยองต้นให้นกับบริษัทประกันภัย เพื่อให้น
บริษัทประกันภัยยอมรับภัยนัยนไอ้ แม้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยแบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุนจะม้ส่วนของการ
ลงทุนอยู่อ้วย แต่การพิจารณารับประกันช้วิตและคัอเลือกภัยยังต้องอ าเนินไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการพิจารณา  
รับประกันภัย (Underwriting)  เพื่อให้นผู้ เอาประกันภัยไอ้รับความคุ้มครองตามเงื่ อนไขของสัญญาหนลักเหนมือน
กรมธรรม์ 
 

 1 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หนลักเกณฑ์ วิธ้การ และเง่ือนไข ในการขึยน
ทะเบ้ยนเป็นตัวแทน และนายหนน้าขายกรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life) พ.ศ. 2552 ลงวันท้่ 29 กรกฎาคม 2552 
 2 ประกาศนายทะเบ้ยน เรื่อง หนลักเกณฑ์ วิธ้การ และเง่ือนไข ในการขึยนทะเบ้ยนเป็นตัวแทน และนายหนน้าประกันช้วิตขายกรมธรรม์
ประกันช้วิตควบการลงทุน ลงวันท้่ 30 ธันวาคม 2551  
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   ชัวรันซ์

อนิชัวรันซ์

อินชะวระนซ์1

อินชะวระนซ์2

 

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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พืยนฐาน ขณะท้่บริษัทประกันภัยและนายหนน้าประกันช้วิตก็ไอ้ลูกค้าคุณภาพ ส่งผลอ้ต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์
ประกันช้วิตและรายไอ้ของนายหนน้าประกันช้วิต ผลก าไรของบริษัทประกันภัยและการเติบโตของธุรกิจประกันภัย                                            
 2.2 พิจารณาความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบ้ียประกันภัย นายหนน้าประกันช้วิตรู้จักใกล้ชิอกับ  
ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นอย่างอ้ จึงสามารถวิเคราะห์นความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันช้วิตของผู้ขอ
เอาประกันภัยไอ้ นายหนน้าประกันช้วิตจึงม้บทบาทและหนน้าท้่เลือกน าเสนอแบบประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย
และอัตราเบ้ยยประกันภัยท้่เหนมาะสมกับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้นผู้ขอเอาประกันภัยช าระเบ้ยยประกันภัยไอ้ตลอออายุ
สัญญากรมธรรม์ประกันภัย  
 หนากน าเสนออัตราเบ้ยยประกันภัยท้่สูงเกินความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันภัย บริษัทประกันภัย อาจขอ
เอกสารหนลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัอสินใจถึงความเหนมาะสมในการท าประกันภัยของผู้ขอเอา
ประกันภัยรายนัยน 
 2.3 จัดเตรียม และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน นายหนน้าประกันช้วิตม้บทบาทและหนน้าท้่ท าความ
เข้าใจให้นผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อความจริงในใบค าขอเอาประกันภัย รวมถึงจัอเตร้ยม ติอตามและตรวจสอบเอกสาร
ท้่เก่้ยวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยให้นถูกต้องครบถ้วนเพื่อความสะอวกรวอเร็วในการพิจารณารับประกันภัยและ
การออกกรมธรรม์ประกันภัย  
 2.4 น าเสนอขาย อธิบายเงื่อนไขและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัย
แบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุนม้ส่วนของการลงทุนซึ่งแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยแบบพืยนฐาน และ/หนรือม้
ผลตอบแทนอ้านการลงทุนแตกต่างกัน นายหนน้าประกันช้วิตจึงม้บทบาทและหนน้าท้่น าเสนอขาย อธิบายผลประโยชน์ 
เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ข้อยกเว้นต่าง ๆ และความเส้่ยงท้่อาจเกิอขึยนไอ้จากการลงทุนในอ้านหนลักทรัพย์
ให้นผู้เอาประกันภัยรับทราบอย่างชัอเจน เพื่อสร้างความเข้าใจท้่ถูกต้องตรงกันและลอข้อพิพาทท้่อาจเกิอขึยนในอนาคต  
 2.5 ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) นายหนน้าประกันช้วิตม้บทบาทและหนน้าท่้ตอบข้อซักถามหนรือ
ข้อสงสัยของผู้เอาประกันภัยอ้วยความจริงใจ เช่น ข้อสงสัยเก่้ยวกับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย เงื่อนไขความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย การบริการต่าง ๆ ของบริษัทประกันภัย เป็นต้น เพื่อให้นผู้เอาประกันภัยเกิอความ
เข้าใจท้่ถูกต้อง ประทับใจการบริการของนายหนน้าประกันชว้ิต และตัอสินใจท าประกันชว้ิตกับนายหนนา้ประกันช้วติและ
บริษัทประกันช้วิตนัยน ๆ  
 2.6 ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน นายหนน้าประกันช้วิตจะต้องให้นความรู้ สร้างความเข้าใจท้่ถูกต้องในเรื่องของ
กรมธรรม์ประกันภัยท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุน เพื่อให้นผู้เอาประกันช้วิตท้่สนใจเรื่องการลงทุนม้ทางเลือกในการ
ซืยอกรมธรรม์ประกันภัยแบบท้่ม้การลงทุนไอ้มากขึยน ท าให้น เกิอบรรยากาศของการแข่งขันท้่อ้เพิ่มสูงขึยน ส่งเสริม       
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้นอ้ขึยน 
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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พืยนฐาน ขณะท้่บริษัทประกันภัยและนายหนน้าประกันช้วิตก็ไอ้ลูกค้าคุณภาพ ส่งผลอ้ต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์
ประกันช้วิตและรายไอ้ของนายหนน้าประกันช้วิต ผลก าไรของบริษัทประกันภัยและการเติบโตของธุรกิจประกันภัย                                            
 2.2 พิจารณาความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบ้ียประกันภัย นายหนน้าประกันช้วิตรู้จักใกล้ชิอกับ  
ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นอย่างอ้ จึงสามารถวิเคราะห์นความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันช้วิตของผู้ขอ
เอาประกันภัยไอ้ นายหนน้าประกันช้วิตจึงม้บทบาทและหนน้าท้่เลือกน าเสนอแบบประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย
และอัตราเบ้ยยประกันภัยท้่เหนมาะสมกับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้นผู้ขอเอาประกันภัยช าระเบ้ยยประกันภัยไอ้ตลอออายุ
สัญญากรมธรรม์ประกันภัย  
 หนากน าเสนออัตราเบ้ยยประกันภัยท้่สูงเกินความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันภัย บริษัทประกันภัย อาจขอ
เอกสารหนลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัอสินใจถึงความเหนมาะสมในการท าประกันภัยของผู้ขอเอา
ประกันภัยรายนัยน 
 2.3 จัดเตรียม และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน นายหนน้าประกันช้วิตม้บทบาทและหนน้าท้่ท าความ
เข้าใจให้นผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อความจริงในใบค าขอเอาประกันภัย รวมถึงจัอเตร้ยม ติอตามและตรวจสอบเอกสาร
ท้่เก่้ยวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยให้นถูกต้องครบถ้วนเพื่อความสะอวกรวอเร็วในการพิจารณารับประกันภัยและ
การออกกรมธรรม์ประกันภัย  
 2.4 น าเสนอขาย อธิบายเงื่อนไขและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัย
แบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุนม้ส่วนของการลงทุนซึ่งแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยแบบพืยนฐาน และ/หนรือม้
ผลตอบแทนอ้านการลงทุนแตกต่างกัน นายหนน้าประกันช้วิตจึงม้บทบาทและหนน้าท้่น าเสนอขาย อธิบายผลประโยชน์ 
เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ข้อยกเว้นต่าง ๆ และความเส้่ยงท้่อาจเกิอขึยนไอ้จากการลงทุนในอ้านหนลักทรัพย์
ให้นผู้เอาประกันภัยรับทราบอย่างชัอเจน เพื่อสร้างความเข้าใจท้่ถูกต้องตรงกันและลอข้อพิพาทท้่อาจเกิอขึยนในอนาคต  
 2.5 ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) นายหนน้าประกันช้วิตม้บทบาทและหนน้าท้่ตอบข้อซักถามหนรือ
ข้อสงสัยของผู้เอาประกันภัยอ้วยความจริงใจ เช่น ข้อสงสัยเก่้ยวกับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย เงื่อนไขความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย การบริการต่าง ๆ ของบริษัทประกันภัย เป็นต้น เพื่อให้นผู้เอาประกันภัยเกิอความ
เข้าใจท้่ถูกต้อง ประทับใจการบริการของนายหนน้าประกันชว้ิต และตัอสินใจท าประกันชว้ิตกับนายหนนา้ประกันช้วติและ
บริษัทประกันช้วิตนัยน ๆ  
 2.6 ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน นายหนน้าประกันช้วิตจะต้องให้นความรู้ สร้างความเข้าใจท้่ถูกต้องในเรื่องของ
กรมธรรม์ประกันภัยท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุน เพื่อให้นผู้เอาประกันช้วิตท้่สนใจเรื่องการลงทุนม้ทางเลือกในการ
ซืยอกรมธรรม์ประกันภัยแบบท้่ม้การลงทุนไอ้มากขึยน ท าให้น เกิอบรรยากาศของการแข่งขันท้่อ้เพิ่มสูงขึยน ส่งเสริม       
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้นอ้ขึยน 
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ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่4.1  
การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 
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บทที ่4 การจดัการประกนัภัยต่อ                       นช.3 
           (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  

4.1  การประกันภัยต่อและแนวทางการก ากับการประกันภัยต่อ 
4.2  ข้อก าหนดที่ส าคัญในสัญญาประกันภัยต่อ 
4.3  การวิเคราะห์และเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ 

 

แนวคดิ  
1.  การประกันภัยต่อ เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัย โดยเป็นการกระจาย

ความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้องเผชิญอยู่ออกไป และยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกันภัยจาก 
มหันตภัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงต้องสรรหาบริษัทรับประกันภัยต่อที่มั่นคง 
สามารถบริหารความเสี่ยงภัยได้ดี และส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจของตนมาให้รับประกันภัยที่ตนเอา
ประกันไว้ 

2. บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องศึกษาข้อก าหนดที่ส าคัญในสัญญาประกันภัยต่อ เพื่อก าหนดให้เหมาะสม
กับนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท สร้างความมั่นคงของฐานะการเงินของบริษัทและส่งผลให้บริษัท
ได้รับก าไรสูงสุด 

3.  ในการเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อ บริษัทประกันชีวิตจะพิจารณาจากแผนการพัฒนาธุรกิจและแผนการ
ด าเนินงานของตนโดยการประเมินว่ามีสัดส่วนของความเสี่ยงภัยที่เกินกว่าที่บริษัทตนรับไว้เองได้มาก
เพียงใด ซึ่งจะใช้ผลจากการประเมินนี้ในการพิจารณาวิธีและรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการโอนความเสี่ยงภัย
ของบริษัทไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ ส่วนการเลือกใช้บริการบริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งมีทั้งที่เป็น
บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศไทยและบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ  จะพิจารณาจาก
นโยบายของบริษัท คุณภาพของบริการและคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจของตน 

 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายการประกันภัยต่อและแนวทางการก ากับการประกันภัยต่อได้ 
2. อธิบายข้อก าหนดที่ส าคัญในสัญญาประกันภัยต่อได้ 
3.  วิเคราะห์และเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อได้ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่4.1  
การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 
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 1. การประกนัภัยต่อ 
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การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 
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คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 
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จากภาพที่ 4.1 แสดงบทบาทของบริษัทประกันชีวิต บริษัทรับประกันภัยต่อ และนายหน้าประกันภัยต่อ
บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจะท างานให้ทั้งบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่
การน าเสนอบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีศักยภาพในการรับงานประกันภัยต่อจากบริษัทเอาประกันภัยต่ อ โดยต้อง
พิจารณาตามข้อมูลที่ก าหนดไว้คือ ประเภทของงานประกันภัยต่อที่จะเสนอให้พิจารณา เงื่อนไขการประกันภัยต่าง  ๆ 
ข้อตกลงของสัญญาประกันภัยต่อ ข้อก าหนดเก่ียวกับขั้นตอนต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการแจ้งบริษัทรับประกันภัยต่อในกรณีที่
มีภัยขนาดใหญ่ การรับและจ่ายเงินตามงบบัญชีประกันภัยต่อ การประสานงานเจรจาเพื่อติดตามค่าสินไหมมรณกรรม 
เป็นต้น โดยบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจะมีรายได้ในรูปของค่านายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Brokerage) 
 
2. ความส าคญัของบริษทันายหน้าประกนัภัยต่อ มีหลายประการ คือ 

2.1 เป็นผู้ ช่วยประสานงานด้านต่าง ๆ กับบริษัทรับประกันภัยต่อตามความต้องการของบริษัทเอา
ประกันภัยต่อ ซึ่งในบางครั้งอาจต้องติดต่อบริษัทรับประกันภัยต่อหลายรายจึงท าให้สะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอนการ
จัดการ ประหยัดเวลา 

2.2 ให้ข้อมูลของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจะเปรียบเทียบในการหาเงื่อนไขที่ดีให้แก่บริษัทเอา
ประกันภัยต่อได้และมีโอกาสได้รับข้อเสนอจากบริษัทรับประกันภัยต่อหลายรายเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในบางครั้ง
บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องการท าประกันภัยต่อในภัยที่มีความสลับซับซ้อนมากหรือภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง
มาก จ าเป็นต้องอาศัยบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อในต่างประเทศที่มีความช านาญในการจัดการให้ เช่น บริษัท
นายหน้าประกันภัยต่อใน Lloyd’s of London เพื่อเป็นคนกลางในการติดต่อกับ บริษัทรับประกันภัยต่อรายใหญ่ ๆ 
ที่มีศักยภาพในการรับประกันภัยต่อได้ 

2.3 ให้บริการด้านความรู้ทางเทคนิคต่าง ๆ บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถขอรับบริการด้านความรู้เก่ียวกับ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ของธุรกิจประกันภัยและเทคนิคประกันภัยต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ 

2.4 เป็นคนกลางในการติดต่อน าส่งข้อมูลความเสียหายและเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรม เมื่อมีการ
เรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรม บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจะเป็นคนกลางในการติดต่อน าส่งข้อมูลความเสียหายและ
เรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมจากบริษัทรับประกันภัยต่อแต่ละราย และเป็นผู้เจรจาต่อรองในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง
ระหว่างกัน 

อย่างไรก็ดีการใช้บริการจากบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อก็มีข้อจ ากัด คือ 1) ท าให้บริษัทเอาประกันภัยต่อ
ต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นค่านายหน้าประกันต่อ (Reinsurance Brokerage) ให้กับบริษัท
นายหน้าประกันต่อ 2) ต้องระมัดระวังหากนายหน้าประกันภัยต่อมีความไม่น่าเชื่อถือ เพราะอาจท าให้ข้อมูลทางธุรกิจ
ของบริษัทเอาประกันภัยต่อรั่วไหลได้  
 

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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3. วธิีการประกนัภัยต่อ 
ในการจัดการประกันภัยต่อ บริษัทประกันชีวิตสามารถเลือกวิธีการประกันภัยต่อได้หลายวิธี ขึ้นอยู่ลักษณะ

ของภัย นโยบายการประกันภัยต่อของบริษัท ตลอดจนประสบการณ์และความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 
โดยทั่วไปวิธีการท าประกันภัยต่อ 2 วิธี คือ 1) การประกันภัยต่อตามสัญญา และ 2) การประกันภัยต่อเฉพาะราย 
รายละเอียดมีดังนี้ 

3.1 การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็นการประกันภัยต่อโดยการตกลงกันระหว่าง
บริษัทเอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อไว้ล่วงหน้าว่า บริษัทเอาประกันภัยต่อจะเอาประกันภัยต่อให้กับ
บริษัทรับประกันภัยต่อ และบริษัทรับประกันภัยต่อจะยอมรับการประกันภัยต่อตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในสัญญา 
สัญญาประกันภัยต่อเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ 
ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อโดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงจะรับภัยทุกรายที่
มีการจัดสรรเข้าไปซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของสัญญานั้นโดยอัตโนมัติ 

“Treaty” หมายถึง สัญญาที่ท าขึ้นระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Insurer) ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัทรับประกัน
ภัยต่อ (Reinsurer) อีกฝ่ายหนึ่ง  

การประกันภัยต่อตามสัญญาเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวก สามารถลดเวลาและ
ปริมาณงานในการจัดการโดยจะมีการท าข้อตกลงในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งจะระบุเงื่อนไขขอบเขต ข้อยกเว้น และ
วงเงินสูงสุดที่บริษัทเอาประกันภัยต่อจะได้รับความคุ้มครองส าหรับงานและภัยต่าง ๆ ที่ระบุไว้อย่างกว้าง ๆ ในสัญญา
นั้น ซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อได้จัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้นั้น โดยจะมีการท า
สัญญาประกันภัยต่อแยกตามประเภทของการประกันภัย เช่น สัญญาประกันภัยต่อประกันชีวิตรายสามัญ  สัญญา
ประกันภัยต่อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ สัญญาประกันภัยต่อประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้น 

3.2 การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็นการประกันภัยต่อระหว่างบริษัทเอา
ประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีอิสระในการพิจารณาอัตราเบี้ยประกันภัย  เหมาะส าหรับภัยที่พิเศษ
นอกเหนือจากที่ระบุในสัญญาประกันภัยต่อทั่วไปหรือภัยขนาดใหญ่มาก ๆ แต่วิธีการประกันภัยต่อเฉพาะรายอาจจะ
ต้องใช้เวลามากถ้าต้องมีการติดต่อบริษัทรับประกันภัยต่อหลายรายเพื่อร่วมรับความเสี่ยงภัยต่อ เนื่องจากบริษัท
รับประกันภัยต่อแต่ละรายมีความสามารถในการรับประกันภัย (Capacity) ต่างกัน การประกันภัยต่อเฉพาะรายจึง
นิยมท าประกันภัยต่อแบบก าหนดสัดส่วนการรับประกันภัยต่อที่แน่นอน 

การประกันภัยต่อเฉพาะราย เหมาะที่จะเป็นทางเลือกส าหรับการประกันภัยต่อของภัยที่มีจ านวนเงินเอา
ประกันภัยสูงกว่าวงเงินที่บริษัทประกันภัยสามารถจะจัดสรรการประกันภัยต่อเข้าตามสัญญาประกันภัยต่ออัตโนมัติได้ 
และเป็นภัยประเภทที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดหรือถูกยกเว้นโดยข้อก าหนดในสัญญาประกันภัยต่ออัตโนมัติ ซึ่งโดยมากจะ
เป็นภัยที่มีความเสี่ยงสูงมากหรือมีประวัติความเสียหายที่ไม่ค่อยดีนัก ด้วยเหตุนี้ท าให้บริษัทเอาประกันภัยไม่ประสงค์
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เร่ืองที ่4.1  
การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 
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3. วธิีการประกนัภัยต่อ 
ในการจัดการประกันภัยต่อ บริษัทประกันชีวิตสามารถเลือกวิธีการประกันภัยต่อได้หลายวิธี ขึ้นอยู่ลักษณะ

ของภัย นโยบายการประกันภัยต่อของบริษัท ตลอดจนประสบการณ์และความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 
โดยทั่วไปวิธีการท าประกันภัยต่อ 2 วิธี คือ 1) การประกันภัยต่อตามสัญญา และ 2) การประกันภัยต่อเฉพาะราย 
รายละเอียดมีดังนี้ 

3.1 การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็นการประกันภัยต่อโดยการตกลงกันระหว่าง
บริษัทเอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อไว้ล่วงหน้าว่า บริษัทเอาประกันภัยต่อจะเอาประกันภัยต่อให้กับ
บริษัทรับประกันภัยต่อ และบริษัทรับประกันภัยต่อจะยอมรับการประกันภัยต่อตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในสัญญา 
สัญญาประกันภัยต่อเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ 
ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อโดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงจะรับภัยทุกรายที่
มีการจัดสรรเข้าไปซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของสัญญานั้นโดยอัตโนมัติ 

“Treaty” หมายถึง สัญญาที่ท าขึ้นระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Insurer) ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัทรับประกัน
ภัยต่อ (Reinsurer) อีกฝ่ายหนึ่ง  

การประกันภัยต่อตามสัญญาเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวก สามารถลดเวลาและ
ปริมาณงานในการจัดการโดยจะมีการท าข้อตกลงในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งจะระบุเงื่อนไขขอบเขต ข้อยกเว้น และ
วงเงินสูงสุดที่บริษัทเอาประกันภัยต่อจะได้รับความคุ้มครองส าหรับงานและภัยต่าง ๆ ที่ระบุไว้อย่างกว้าง ๆ ในสัญญา
นั้น ซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อได้จัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้นั้น โดยจะมีการท า
สัญญาประกันภัยต่อแยกตามประเภทของการประกันภัย เช่น สัญญาประกันภัยต่อประกันชีวิตรายสามัญ  สัญญา
ประกันภัยต่อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ สัญญาประกันภัยต่อประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้น 

3.2 การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็นการประกันภัยต่อระหว่างบริษัทเอา
ประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีอิสระในการพิจารณาอัตราเบี้ยประกันภัย  เหมาะส าหรับภัยที่พิเศษ
นอกเหนือจากที่ระบุในสัญญาประกันภัยต่อทั่วไปหรือภัยขนาดใหญ่มาก ๆ แต่วิธีการประกันภัยต่อเฉพาะรายอาจจะ
ต้องใช้เวลามากถ้าต้องมีการติดต่อบริษัทรับประกันภัยต่อหลายรายเพื่อร่วมรับความเสี่ยงภัยต่อ เนื่องจากบริษัท
รับประกันภัยต่อแต่ละรายมีความสามารถในการรับประกันภัย (Capacity) ต่างกัน การประกันภัยต่อเฉพาะรายจึง
นิยมท าประกันภัยต่อแบบก าหนดสัดส่วนการรับประกันภัยต่อที่แน่นอน 

การประกันภัยต่อเฉพาะราย เหมาะที่จะเป็นทางเลือกส าหรับการประกันภัยต่อของภัยที่มีจ านวนเงินเอา
ประกันภัยสูงกว่าวงเงินที่บริษัทประกันภัยสามารถจะจัดสรรการประกันภัยต่อเข้าตามสัญญาประกันภัยต่ออัตโนมัติได้ 
และเป็นภัยประเภทที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดหรือถูกยกเว้นโดยข้อก าหนดในสัญญาประกันภัยต่ออัตโนมัติ ซึ่งโดยมากจะ
เป็นภัยที่มีความเสี่ยงสูงมากหรือมีประวัติความเสียหายที่ไม่ค่อยดีนัก ด้วยเหตุนี้ท าให้บริษัทเอาประกันภัยไม่ประสงค์
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จะจัดสรรเข้าตามสัญญาประกันต่ออัตโนมัติ เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับผลการรับประกันภัยของสัญญาประกันต่อ
อัตโนมัติหากเกิดการความเสียหายจากภัยนี้ ในบางครั้งบริษัทเอาประกันภัยต่อยังมองว่าภัยบางประเภทต้องอาศัย
ความรู้หรือความช านาญพิเศษ จึงเลือกท าประกันต่อแบบเฉพาะรายเพื่อที่จะได้รับบริการค าปรึกษาจากบริษัทรับ
ประกันภัยต่อในการพิจารณารับประกันภัย 
 
4. แนวทางการก ากบัดูแลของ คปภ. ต่อกลยุทธ์การบริหารการประกนัภัยต่อของบริษทัประกนัชีวติ 

ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนดให้
บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่ต้องจัดท ากลยุทธ์การบริหารประกันภัยต่อ (Reinsurance 
Management Strategy) โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อต้องน าส่งกลยุทธ์การประกันภัยต่อให้นายทะเบียนตาม
ก าหนดเวลาทุกปี  

บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจัดท ากลยุทธ์การประกันภัยต่อโดยมี หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ประกันภัยต่อ ตามนโยบายของบริษัท และต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยตามที่ประกาศ คปภ. ก าหนดไว้ ดังนี้ 

4.1 วางนโยบายการประกันภัยต่อและการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อของบริษัทต้องสอดคล้อง
กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท โดยระบุความเสี่ยงที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการประกันภัยต่อและการ
จัดการความเสี่ยงดังกล่าว 

4.2 ก าหนดกระบวนการในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ การก าหนดสัดส่วนในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 
สัดส่วนการเอาประกันภัยต่อและสัดส่วนการรับประกันภัยต่อ (Assumed Reinsurance) ให้ครอบคลุมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงินให้เพียงพอต่อการชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรม 

บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องก าหนดประเภทการประกันภัยต่อและการท าประกันภัยต่อช่วงให้เหมาะสม
ที่สุด เพื่อจ ากัดความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของระดับความเสี่ยงสูงสุดที่รับได้ และไม่เกินความเสี่ยงภัยสุทธิ ควร
ต้องเชื่อมโยงกับวิธีการในการจัดการความเสี่ยงภัยสะสมและการเรียกคืนค่าสินไหมมรณกรรม ตลอดจนได้สะท้อนการ
ประเมินเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงอย่างเพียงพอ ในการพิจารณาคัดเลือกแผนประกันภัยต่อส าหรับการสะสม
ของภัยขนาดใหญ่จากผู้เอาประกันภัยรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายที่เกิดจากเหตุการณ์มหันตภัย ต้องมีระบบการ
ติดตามการสะสมของภัยและทบทวนความเพียงพอของการเอาประกันภัยต่ออย่างสม่ าเสมอ 

4.3 ก าหนดกระบวนการติดตามฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ ความเสี่ยงด้านเครดิตและ
ความสามารถของคู่สัญญาในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน กระบวนการติดตามค่าสินไหมมรณกรรม กระบวนการ
ติดตามผลการด าเนินงานของโปรแกรมการประกันภัยต่อรวมถึงการตรวจสอบต่าง  ๆ โดยต้องมีการทบทวน ปรับ        
กลยุทธ์การประกันภัยต่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและลักษณะความเสี่ยงของบริษัทเพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคต 

4.4 ก าหนดรายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานของบริษัทที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการ
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ 

บริษัทประกันภัยต้องจัดท ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท เกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ต้นทุนทางการเงินโดย

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เปรียบเทียบสถานะสภาพคล่อง ทรรศนะที่มีผลต่อแนวโน้มของตลาดและเศรษฐกิจ และการประมาณการการรับ
ประกันภัย ทั้งนี้กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการบริหาร
เงินกองทุน โดยต้องเหมาะสมกับลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ 

 

 
 

ภาพที ่4.2 กระบวนการจดัท ากลยุทธ์การบริหารการประกนัภัยต่อ 
ที่มา:  แนวการปฏิบัติในการจัดท ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อส าหรับบริษัทประกันชีวิต ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต ปี 2555. 
 
3. การประกนัภัยต่อกบับริษทัรับประกนัภัยต่อในต่างประเทศ 

การประกันภัยต่อสามารถตกลงท าสัญญาได้ทั้งกับบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศและบริษัทรับประกันภัย
ต่อในต่างประเทศ โดยหากเป็นบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) กรณีสัญญาประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเอา
ประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าระดับ 4 ตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 4.1 ได้
ตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยค านึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทเอาประกันภัยต่อเป็นส าคัญ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

การจัดการประกันภัยต่อ     4-3 
 

 
 

 

เร่ืองที ่4.1  
การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เปรียบเทียบสถานะสภาพคล่อง ทรรศนะท่ีมีผลต่อแนวโน้มของตลาดและเศรษฐกิจ และการประมาณการการรับ
ประกันภัย ทั้งนี้กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการบริหาร
เงินกองทุน โดยต้องเหมาะสมกับลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ 

 

 
 

ภาพที ่4.2 กระบวนการจดัท ากลยุทธ์การบริหารการประกนัภัยต่อ 
ที่มา:  แนวการปฏิบัติในการจัดท ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อส าหรับบริษัทประกันชีวิต ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต ปี 2555. 
 
3. การประกนัภัยต่อกบับริษทัรับประกนัภัยต่อในต่างประเทศ 

การประกันภัยต่อสามารถตกลงท าสัญญาได้ทั้งกับบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศและบริษัทรับประกันภัย
ต่อในต่างประเทศ โดยหากเป็นบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) กรณีสัญญาประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเอา
ประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าระดับ 4 ตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 4.1 ได้
ตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยค านึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทเอาประกันภัยต่อเป็นส าคัญ 
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2) กรณีสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเอาประกัน
ต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 4.1 ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่4.1 สัดส่วนเบีย้ประกนัภยัต่อตามระดบัความเส่ียงและอนัดบัความน่าเช่ือถอื 

 

ระดบัความ
เส่ียง 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษัทรับประกนัภัยต่อในต่างประเทศ  
ณ วนัทีท่ าสัญญาประกนัภัยต่อ 

อตัราส่วนของเบีย้ประกนัภัยต่อ
ต่างประเทศทุกรายต่อเบีย้ประกนัภัย

ต่อต่างประเทศทั้งส้ิน 
  

S&P’s Moody’s Fitch A.M. Best 
1  AAA  Aaa  AAA  A++  

2 
 AA+  Aa1  AA+   

 
         ไม่จ ากดั 

 AA  Aa2  AA  A+ 
 AA-  Aa3  AA-  

3 
 A+  A1  A+ 

 A 
 A- 

  A  A2  A 
 A-  A3  A- 

4 
 BBB+  Baa1  BBB+ 

 B++ 
 B+ 

 
ไม่เกินร้อยละห้าสิบ  BBB  Baa2  BBB 

 BBB-  Baa3  BBB- 
 
หมายเหตุ: สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะต้องเป็นสถาบันที่ คปภ. ยอมรับ 
ที่มา:  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)    เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการ

ประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2555 
 
ในกรณีผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่าหนึ่งอันดับให้ใช้เกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้ 
1. กรณีที่บริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสองอันดับที่แตกต่างกัน ให้

ใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ ากว่า 
2. กรณีที่บริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่าสองอันดับที่

แตกต่างกัน ให้น าอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงสุดสองอันดับแรกมาเทียบและใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ ากว่า 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่4.2  
ข้อก าหนดทีส่ าคญัในสัญญาประกนัภัยต่อ 
 

 
ในสัญญาประกันภัยต่อที่จัดท าโดยบริษัทรับประกันภัยต่อแต่ละรายอาจจะมีข้อก าหนดที่แตกต่างกันแต่

โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งเปน็ส่วนของเงื่อนไขทั่วไป (General Condition) และเงื่อนไขพิเศษ (Special Condition) ซึ่งจะ
เป็นส่วนที่ระบุเงื่อนไขโดยละเอียดต่อเนื่องจากข้อก าหนดในเงื่อนไขทั่วไป จึงสรุปข้อก าหนดที่ส าคัญในส่วนของ
เงือ่นไขทั่วไปในสัญญาประกนัภัยต่อ ดังนี้ 
 
1. ภัยทีใ่ห้รับประกนัภัยต่อ (Scope)  

ข้อก าหนดนี้ระบุชื่อภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัย รายละเอียดที่ส าคัญของภัยที่บริษัทเอาประกันภัยต่อตกลงเอา
ประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ 

 
2. สัดส่วนความรับผดิชอบของบริษทัรับประกนัภัยต่อ (Participation of Reinsurer) 

ข้อก าหนดนี้เป็นส่วนที่แสดงสัดสว่นของจ านวนเงินเอาประกันภัยของภัยแต่ละประเภท ที่บริษัทรับประกันภัย
ต่อตกลงเอาประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อ 

 
3. สัดส่วนทีบ่ริษทัเอาประกนัภัยต่อเกบ็ไว้เอง (Retention of Ceding Company) 

เป็นข้อก าหนดแสดงถึงสัดส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยแต่ละประเภท ที่บริษัทเอาประกันภัยต่อเก็บไว้
เองไม่เอาประกันภัยต่อ 

 
4. ความรับผดิของของบริษทัรับประกนัภัยต่อ (Liability of Reinsurer) 

ข้อก าหนดที่ระบุความรับผิดของบริษัทรับประกันภัยต่อโดยจะระบุเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อของภัย 
แต่ละประเภท หากจ านวนเงินเอาประกันภัยที่จะเอาประกันภัยต่อในจ านวนที่สงูกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดนี้ บริษัท
รับประกันภัยต่อจะต้องพิจารณาด้วยวิธีการประกันต่อเฉพาะราย 
 
5. รายงานข้อมูลการเอาประกนัภัย (Cession Advices and Lapse Advices) 

ข้อก าหนดนี้ระบุถึงรายละเอียดของงบบัญชีประกันภัยต่อหรือทะเบียนการเอาประกันภัยต่อ (Bordereaux) 
ที่บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจัดท าส่งให้บริษัทรับประกันภัยต่อ รายละเอียดนี้รวมถึงข้อมูลการเอาประกันภัยต่อ การ
เปลี่ยนสถานะกรมธรรม์ และค่าสินไหมมรณกรรมทดแทน ที่บริษัทรับประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบ 
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เร่ืองที ่4.1  
การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 
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เร่ืองที ่4.2  
ข้อก าหนดทีส่ าคญัในสัญญาประกนัภัยต่อ 
 

 
ในสัญญาประกันภัยต่อที่จัดท าโดยบริษัทรับประกันภัยต่อแต่ละรายอาจจะมีข้อก าหนดที่แตกต่างกันแต่

โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งเปน็ส่วนของเงื่อนไขทั่วไป (General Condition) และเงื่อนไขพิเศษ (Special Condition) ซึ่งจะ
เป็นส่วนที่ระบุเงื่อนไขโดยละเอียดต่อเนื่องจากข้อก าหนดในเงื่อนไขทั่วไป จึงสรุปข้อก าหนดที่ส าคัญในส่วนของ
เงือ่นไขทั่วไปในสัญญาประกนัภัยต่อ ดังนี้ 
 
1. ภัยทีใ่ห้รับประกนัภัยต่อ (Scope)  

ข้อก าหนดนี้ระบุชื่อภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัย รายละเอียดที่ส าคัญของภัยที่บริษัทเอาประกันภัยต่อตกลงเอา
ประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ 

 
2. สัดส่วนความรับผดิชอบของบริษทัรับประกนัภัยต่อ (Participation of Reinsurer) 

ข้อก าหนดนี้เป็นส่วนที่แสดงสัดสว่นของจ านวนเงินเอาประกันภัยของภัยแต่ละประเภท ที่บริษัทรับประกันภัย
ต่อตกลงเอาประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อ 

 
3. สัดส่วนทีบ่ริษทัเอาประกนัภัยต่อเกบ็ไว้เอง (Retention of Ceding Company) 

เป็นข้อก าหนดแสดงถึงสัดส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยแต่ละประเภท ที่บริษัทเอาประกันภัยต่อเก็บไว้
เองไม่เอาประกันภัยต่อ 

 
4. ความรับผดิของของบริษทัรับประกนัภัยต่อ (Liability of Reinsurer) 

ข้อก าหนดที่ระบุความรับผิดของบริษัทรับประกันภัยต่อโดยจะระบุเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อของภัย 
แต่ละประเภท หากจ านวนเงินเอาประกันภัยที่จะเอาประกันภัยต่อในจ านวนที่สงูกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดนี้ บริษัท
รับประกันภัยต่อจะต้องพิจารณาด้วยวิธีการประกันต่อเฉพาะราย 
 
5. รายงานข้อมูลการเอาประกนัภัย (Cession Advices and Lapse Advices) 

ข้อก าหนดนี้ระบุถึงรายละเอียดของงบบัญชีประกันภัยต่อหรือทะเบียนการเอาประกันภัยต่อ (Bordereaux) 
ที่บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจัดท าส่งให้บริษัทรับประกันภัยต่อ รายละเอียดนี้รวมถึงข้อมูลการเอาประกันภัยต่อ การ
เปลี่ยนสถานะกรมธรรม์ และค่าสินไหมมรณกรรมทดแทน ที่บริษัทรับประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบ 
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6. เบีย้ประกนัภัยต่อตามสัญญา (Reinsurance Premium) 
ข้อก าหนดนี้ระบุให้บริษัทเอาประกันภัยต่อช าระเบี้ยประกันภัยต่อให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อตามข้อตกลง

ของภัยแต่ละประเภท ตลอดจนเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษตามผลการพิจารณารับประกันภัย โดยส่วนใหญ่จะอ้างถึง
ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยของเอกสารแนบท้ายสัญญา 

 
7. ค่าบ าเหน็จประกนัภัยต่อ (Reinsurance Commission) 

ข้อก าหนดที่ระบุว่าบริษัทรับประกันภัยต่อจะจ่ายค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อตามอัตราที่ตกลงกันไว้ให้แก่บริษัท
เอาประกันภัยต่อ โดยก าหนดเป็นร้อยละของเบี้ยประกันภัย (Gross Premium) ซึ่งอาจจะเป็นแบบร้อยละที่แน่นอน 
(Flat Percentage) หรือแบบอัตราแปรผันตามความเสียหายหรือค่าสินไหมมรณกรรมที่เกิดขึ้นจริงในปีรับประกันภัย
ต่อ (Sliding Scale) โดยจะมีการก าหนดขั้นสูงสุดและขั้นต่ าสุดไว้  

ในบางครั้งบริษัทรับประกันภัยต่ออาจออกข้อเสนอให้กับบริษัทเอาประกันภัยต่อในลักษณะอัตราเบี้ย
ประกันภัยต่อสุทธิ จึงท าให้ไม่มีค่าบ าเหน็จการประกันภัยต่อก็ได้ 
 
8. ค่าบ าเหน็จก าไร หรือส่วนแบ่งผลก าไรจากการรับประกนั (Profit Commission)  

ข้อก าหนดนี้ระบุค่าบ าเหน็จก าไรที่บริษัทรับประกันภัยต่อจะค านวณให้เมื่อสิ้นปีปฏิทิน หากบริษัทเอา
ประกันภัยต่อสามารถบริหารสัญญาประกันภัยต่อจนมีก าไรตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ บริษัทรับประกันภัยต่อจะคืนก าไร
ส่วนหนึ่งให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อ โดยจะมีวิธีการค านวณระบุไว้ 
 
9. ค่าสินไหมมรณกรรมและค่าสินไหมทดแทน (Claims) 

ข้อก าหนดเก่ียวกับหน้าที่ของบริษัทรับประกันภัยต่อถึงความรับผิดชอบในสัดส่วนของค่าสินไหมมรณกรรม
และค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลงในสัญญา รวมถึงการร่วมรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบที่
ก าหนดไว้ หากบริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเจรจาจ่ายค่าสินไหมมรณกรรมให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้ต่ ากว่าจ านวน
เงินเอาประกันภัยที่ตกลงไว้ บริษัทรับประกันภัยต่อจะรับผิดชอบในสัดส่วนที่ลดลงเช่นกัน 

โดยทั่วไปบริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทรับประกันภัยต่อทราบ หากมีการเรียกร้องค่าสินไหม
มรณกรรมที่อยู่ในขอบเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้เอาประกันภัยต่อไว้ บริษัทรับประกันภัยต่อมี
สิทธิร่วมในการจัดการสินไหมหากบริษัทรับประกันภัยต่อประสงค์จะใช้สิทธินั้น  
 บริษัทเอาประกันภัยต่อจะด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมจากการประกันภัยต่อเฉพาะราย
(Facultative Reinsurance Claims) โดยการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของความเสียหายหรือค่าสินไหมมรณกรรมที่คาดว่า
จะต้องรับผิดชอบเพื่อให้โอกาสแก่บริษัทรับประกันภัยต่อได้ร่วมตรวจสอบข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตหรือความเสียหาย
นั้น ๆ บริษัทรับประกันภัยต่อจะร้องขอรายงานตรวจสอบการเสียชีวิตหรือความเสียหายนั้น ๆ เอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อ
แสดงสิทธิที่จะได้รับค่าสินไหมตามสัญญาประกันชีวิตที่ท าไว้กับบริษัทประกันชีวิต พร้อมเอกสารส าคัญทางกฎหมายที่
เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมมรณกรรม 
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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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 ในกรณีที่ เป็นการเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมตามสัญญาประกันภัยต่อ อัตโนมัติแบบเป็นสัดส่วน 
(Proportional Treaty Reinsurance Claims) บริษัทเอาประกันภัยต่อจะจัดท ารายงานค่าสินไหมมรณกรรมเพื่อหัก
กลบลบหนี้กับเบี้ยประกันภัยต่อที่จะต้องช าระให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อในกรณีที่เป็นค่าสินไหมมรณกรรมตาม
สัญญาอัตโนมัติ โดยจะส่งรายงานเป็นรายไตรมาส แต่ถ้าหากเป็นค่าสินไหมมรณกรรมรายใหญ่ซึ่งมีจ านวนเงินค่า
สินไหมที่บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถจะเรียกจากบริษัทรับประกันภัยต่อเกินเงินจ านวนหนึ่งที่ได้มีการตกลงกันไว้
ล่วงหน้าซึ่งเรียกว่า วงเงินสินไหมเร่งด่วน (Cash Call Limit) บริษัทเอาประกันภัยต่อมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้บริษัท
รับประกันภัยต่อชดใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องรอจนกระทั่ งถึงสิ้นไตรมาสนั้น แต่บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องส่ง
รายละเอียดเก่ียวกับค่าสินไหมมรณกรรมรายนั้นไปให้บริษัทรับประกันภัยต่อด้วย 
 ส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมตามสัญญาประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-Proportional 
Treaty Reinsurance Claims หรือ Excess of Loss Claims) บริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่จัดท ารายงานถึง
รายการค่าสินไหมมรณกรรมที่เกิดขึ้นในความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ตนได้รับผิดชอบว่า มีจ านวนเงินค่าสินไหม
มรณกรรมรวมที่เกิดจากภัยในเหตุการณ์เดียวกันเกินกว่าจ านวนที่ตกลงกันไว้ (Excess Point) ที่บริษัทเอาประกันภัย
ต่อต้องรับผิดชอบเอง โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อจะส่งรายงานแจ้งค่าสินไหมมรณกรรมรายการนี้ให้บริษัทรับประกัน
ภัยต่อทราบ ต้องให้รายละเอียดให้ครบถ้วนเก่ียวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของค่าสินไหมมรณกรรม
ที่เกิดจากมหันตภัย เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม สึนามิ (Tsunami) เป็นต้น 

ในบางคร้ังอาจพบเหตุการณ์ที่บริษัทเอาประกันภัยต่อในฐานะบริษัทรับประกันภัยได้พิจารณาจ่ายค่าสินไหม
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมแก่ภัยซึ่งไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขความ
คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยด้วยเหตุผลด้านการตลาดหรือเหตุผลเฉพาะของบริษัทเอง ซึ่งเรียกว่าการจ่ายสินไหม
กรุณา (Ex Gratia Payment) ซึ่งโดยหลักการแล้วบริษัทรับประกันภัยต่อไม่จ าเป็นต้องร่วมรับผิดชอบในการจ่ายค่า
สินไหมมรณกรรมดังกล่าว เว้นแต่ได้มีการตกลงเงื่อนไขในลักษณะนีใ้นสัญญาประกันภัยต่ออย่างชดัเจนตั้งแต่ต้นถึงการ
ให้บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถที่จะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมกรุณาได้ตามดุลพินิจของบริษัทเอาประกันภัยต่อภายใน
วงเงินจ านวนหนึ่งโดยอัตโนมัติ หากเกินกว่าจ านวนเงินที่ก าหนดไว้บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องเจรจาขอให้บริษัท
รับประกันภัยต่อให้ความเห็นชอบร่วมชดใช้ค่าสินไหมกรุณานี้เป็นคร้ัง ๆ  

 
10. การด ารงเงนิส ารองเบีย้ประกนัภัย (Premium Reserve) 

ข้อก าหนดนี้ระบุเงื่อนไขซึ่งบริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเก็บเบี้ยประกันภัยต่อไว้ได้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเงิน
ส ารองไว้จ่ายค่าสินไหมมรณกรรมแก่ผู้เอาประกันภัย ปกติจะเป็นการค านวณในสัดส่วนเดียวกับเงินส ารองของเบี้ย
ประกันภัยของบริษัทเอาประกันภัยต่อ หรือเป็นสัดส่วนในแต่ละไตรมาส ซึ่งระบุถึงสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยต่อที่
จะต้องเก็บไว้โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อวิธีการค านวณเงินส ารอง ระยะเวลาที่จ านวนเงินนี้จะถูกคืนให้แก่บริษัท
รับประกันภัยต่ออัตราดอกเบี้ยที่บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจ่ายให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อส าหรับเงินส ารองที่ด ารง
ไว้นี้ ซึ่งจะต้องจ่ายคืนพร้อมเงินส ารองเบี้ยประกันภัยที่ด ารงไว้ 
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เร่ืองที ่4.1  
การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 
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 ในกรณีที่ เป็นการเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมตามสัญญาประกันภัยต่อ อัตโนมัติแบบเป็นสัดส่วน 
(Proportional Treaty Reinsurance Claims) บริษัทเอาประกันภัยต่อจะจัดท ารายงานค่าสินไหมมรณกรรมเพื่อหัก
กลบลบหนี้กับเบี้ยประกันภัยต่อที่จะต้องช าระให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อในกรณีที่เป็นค่าสินไหมมรณกรรมตาม
สัญญาอัตโนมัติ โดยจะส่งรายงานเป็นรายไตรมาส แต่ถ้าหากเป็นค่าสินไหมมรณกรรมรายใหญ่ซึ่งมีจ านวนเงินค่า
สินไหมที่บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถจะเรียกจากบริษัทรับประกันภัยต่อเกินเงินจ านวนหนึ่งที่ได้มีการตกลงกันไว้
ล่วงหน้าซึ่งเรียกว่า วงเงินสินไหมเร่งด่วน (Cash Call Limit) บริษัทเอาประกันภัยต่อมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้บริษัท
รับประกันภัยต่อชดใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องรอจนกระทั่ งถึงสิ้นไตรมาสนั้น แต่บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องส่ง
รายละเอียดเก่ียวกับค่าสินไหมมรณกรรมรายนั้นไปให้บริษัทรับประกันภัยต่อด้วย 
 ส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมตามสัญญาประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-Proportional 
Treaty Reinsurance Claims หรือ Excess of Loss Claims) บริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่จัดท ารายงานถึง
รายการค่าสินไหมมรณกรรมที่เกิดขึ้นในความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ตนได้รับผิดชอบว่า มีจ านวนเงินค่าสินไหม
มรณกรรมรวมที่เกิดจากภัยในเหตุการณ์เดียวกันเกินกว่าจ านวนที่ตกลงกันไว้ (Excess Point) ที่บริษัทเอาประกันภัย
ต่อต้องรับผิดชอบเอง โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อจะส่งรายงานแจ้งค่าสินไหมมรณกรรมรายการนี้ให้บริษัทรับประกัน
ภัยต่อทราบ ต้องให้รายละเอียดให้ครบถ้วนเก่ียวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของค่าสินไหมมรณกรรม
ที่เกิดจากมหันตภัย เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม สึนามิ (Tsunami) เป็นต้น 

ในบางคร้ังอาจพบเหตุการณ์ที่บริษัทเอาประกันภัยต่อในฐานะบริษัทรับประกันภัยได้พิจารณาจ่ายค่าสินไหม
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมแก่ภัยซึ่งไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขความ
คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยด้วยเหตุผลด้านการตลาดหรือเหตุผลเฉพาะของบริษัทเอง ซึ่งเรียกว่าการจ่ายสินไหม
กรุณา (Ex Gratia Payment) ซึ่งโดยหลักการแล้วบริษัทรับประกันภัยต่อไม่จ าเป็นต้องร่วมรับผิดชอบในการจ่ายค่า
สินไหมมรณกรรมดังกล่าว เว้นแต่ได้มีการตกลงเงื่อนไขในลักษณะนีใ้นสัญญาประกันภัยต่ออย่างชดัเจนตั้งแต่ต้นถึงการ
ให้บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถที่จะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมกรุณาได้ตามดุลพินิจของบริษัทเอาประกันภัยต่อภายใน
วงเงินจ านวนหนึ่งโดยอัตโนมัติ หากเกินกว่าจ านวนเงินที่ก าหนดไว้บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องเจรจาขอให้บริษัท
รับประกันภัยต่อให้ความเห็นชอบร่วมชดใช้ค่าสินไหมกรุณานี้เป็นคร้ัง ๆ  

 
10. การด ารงเงนิส ารองเบีย้ประกนัภัย (Premium Reserve) 

ข้อก าหนดนี้ระบุเงื่อนไขซึ่งบริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเก็บเบี้ยประกันภัยต่อไว้ได้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเงิน
ส ารองไว้จ่ายค่าสินไหมมรณกรรมแก่ผู้เอาประกันภัย ปกติจะเป็นการค านวณในสัดส่วนเดียวกับเงินส ารองของเบี้ย
ประกันภัยของบริษัทเอาประกันภัยต่อ หรือเป็นสัดส่วนในแต่ละไตรมาส ซึ่งระบุถึงสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยต่อที่
จะต้องเก็บไว้โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อวิธีการค านวณเงินส ารอง ระยะเวลาที่จ านวนเงินนี้จะถูกคืนให้แก่บริษัท
รับประกันภัยต่ออัตราดอกเบี้ยที่บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจ่ายให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อส าหรับเงินส ารองที่ด ารง
ไว้นี้ ซึ่งจะต้องจ่ายคืนพร้อมเงินส ารองเบี้ยประกันภัยที่ด ารงไว้ 
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11. การปฏิบัตติาม (Follow of the Fortune) 
ข้อก าหนดนี้เป็นการระบุว่า ในทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อนี้ บริษัทรับประกันภัยต่อ

ต้องยอมรับการปฏิบัติของบริษัทเอาประกันภัยต่อ 
ข้อก าหนดดังกล่าวจะสร้างความมั่นใจให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อว่า บริษัทรับประกันภัยต่อจะชดใช้ค่า

สินไหมมรณกรรมให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อหากบริษัทเอาประกันภัยต่อได้ชดใช้ค่าสินไหมตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่
ได้เอาประกันภัยต่อไว้ให้แก่บริษัทเอาประกันภัยไปแล้ว แม้ว่าในกรณีที่เป็นข้อโต้แย้งระหว่างผู้เอาประกันภัยและ
บริษัทเอาประกันภัยต่อเก่ียวกับขอบเขตความคุ้มครอง และมีการน าข้อพิพาทนั้นไปฟ้องร้องเป็นคดีในศาล ซึ่งบริษัท
รับประกันภัยต่อจะยินยอมชดใช้ให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อ หากศาลตัดสินให้ผู้เอาประกันภัยชนะคดีและบริษัทเอา
ประกันภัยต่อต้องชดใช้ค่าสินไหมให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะรับภาระค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามส่วนของตนด้วย 

 
12. บัญชีประกนัภัยต่อ (Account) 

ข้อก าหนดเก่ียวกับการจัดท าบัญชีประกันภัยต่อที่บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องส่งให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อ 
ซึ่งระบุถึงความถี่ของการท างบบัญชีประกันภัยต่อ ก าหนดเวลาที่ต้องส่งมอบ และระยะเวลาการยืนยันงบบัญชี เช่น 
จัดท าเป็นรายไตรมาส ก าหนดระยะเวลาที่ต้องส่งมอบงบบัญชีประกันภัยต่อ ภายใน 6 สัปดาห์หลังสิ้นไตรมาส 
ระยะเวลาการยืนยันงบบัญชีประกันภัยต่อภายใน 2 สัปดาห์ เป็นต้น 

 
13. การหักกลบลบหนีท้างบัญชี (Set off) 

ข้อก าหนดเก่ียวกับการหักกลบลบหนี้ทางบัญชีนี้ใช้เป็นปกติในการช าระรายการทางบัญชีของการประกันภัย
ต่อ เช่น เบี้ยประกันภัยต่อ ค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ ค่าบ าเหน็จก าไร ค่าสินไหมมรณกรรม เงินส ารองประกันภัยต่อ 
เป็นต้น เม่ือบริษัทรับประกันภัยต่อต้องช าระรายการทางบัญชีใด ๆ ตามข้อตกลงให้กับบริษัทเอาประกันภัยต่อ บริษัท
รับประกันภัยต่อสามารถหักลดจากเบี้ยประกันภัยต่อที่ตนจะต้องได้รับในช่วงเวลาเดียวกันได้ รวมถึงหากกรณีที่
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดล้มละลายหรือขาดสภาพคล่อง ฝ่ายที่เป็นเจ้าหนี้สามารถหักลดจากส่วนของรายการที่ตน
ต้องช าระให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้ 

 
14. การตรวจสอบ (Reinsurer’s Right of Inspection) 

ข้อก าหนดที่ระบุถึงสิทธิที่บริษัทรับประกันภัยต่อสามารถตรวจสอบหลักฐานที่เก่ียวข้องกับภัยที่เอาประกันภัย
ต่อภายใต้สัญญาประกันภัยต่อนี้  โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของตนเองและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยบริษัท          
รับประกันภัยต่อจะต้องแจ้งล่วงหน้าถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิการตรวจสอบนี้ ซึ่งปกติต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 2 สัปดาห์หรือหากกรณีเร่งด่วนไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง โดยสิทธิ์นี้ยังคงอยู่เมื่อมีค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากงาน
ภายใต้สัญญานี้ แม้ว่าจะเป็นการขอตรวจสอบภายหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลงหรือถูกยกเลิกแล้วก็ตาม 
 

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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15. ความผดิพลาดและไม่ครบถ้วน (Errors and Omissions) 
ข้อก าหนดเก่ียวกับความผิดพลาดที่ไม่ได้มีเจตนาของคู่สัญญา ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือการละเลยใน

การท างานเพราะไม่ได้สังเกตหรือเผลอเลอโดยไม่มีเจตนาจะกระท าผิดพลาด บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องแก้ไข
ในทันทีที่พบ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทรับประกันภัยต่อทราบถึงเหตุการณ์นั้นโดยทันทีด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจระหว่าง
คู่สัญญาว่าไม่ได้มีเจตนาท าผิดสัญญา 
 
16. การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) 

ข้อก าหนดนี้เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ตัดสินข้อพิพาทความขัดแย้งจากการประกันภัยต่อตามสัญญา โดยที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงกันที่จะน าข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการท าประกันภัยต่อตามสัญญานี้เข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ ตัดสินชี้ขาด แต่ละฝ่ายมีสิทธิ ในการแต่งตั้ งอนุญาโตตุลาการ จ านวนหนึ่ งคน และ
อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนจะคัดเลือกประธานอนุญาโตตุลาการอีกคนหนึ่งเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในข้อพิพาท
ที่มีนั้น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการคัดเลือกไว้ ในการพิจารณาข้อพิพาททั้งสองฝ่ายจะน าหลักฐานที่
เก่ียวข้องส่งให้ประธานอนุญาโตตุลาการพิจารณาเพื่อตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทนัน้ ค าตัดสินต้องเป็นลายลกัษณ์อักษร และ
มีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย ค าตัดสินจะรวมถึงการก าหนดความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของการด าเนินการของคณะ
อนุญาโตตุลาการด้วย เมื่อมีการตัดสินแล้วหากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามค าตัดสินของอนุญาโตตุลาการ อีกฝ่ายหนึ่งสามารถ
ฟ้องคดีขออ านาจศาลมาบังคับได้ 

 
17. วนัเร่ิมคุ้มครองและวนัยกเลกิสัญญา (Commencement and Termination) 
 ข้อก าหนดเก่ียวกับวันเร่ิมคุ้มครองของสัญญาและเงื่อนไขในการสิ้นสุดของสัญญา การขอยกเลิกสัญญาต้องมี
การแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดของสัญญา โดยปกติจะใช้วันสิ้นสุดของสัญญาเป็นวันที่ 31 ธันวาคม
ของปี นอกจากนี้ยังระบุเงื่อนไขกรณีหากบริษัทคู่สัญญาเกิดความไม่มั่นคงทางการเงินตามที่ก าหนดไว้ คู่สัญญาอีกฝ่าย
มีสิทธิในการแจ้งยกเลิกสัญญาได้ทันที แต่ฝ่ายที่ต้องการแจ้งยกเลิกสัญญาจะต้องส่งเอกสารเป็นทางการให้แก่คู่สัญญา
อีกฝ่ายล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน  
 
18. การต่อเนื่องของการประกนัภัยต่อหลงัจากยกเลกิสัญญา (Portfolio Rrun Off) 

เป็นข้อก าหนดต่อเนื่องจากการยกเลิกสัญญาที่ระบุไว้ว่า หลังจากการยกเลิกสัญญาแล้ว บริษัทรับประกันภัย
ต่อยังคงต้องมีความรับผิดชอบต่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้เอาประกันภัยต่อไว้ก่อนยกเลิกสัญญาจนกว่าจะครบอายุ
กรมธรรม์ (Until Natural Expired)  

อย่างไรก็ดีหากเป็นการขอยกเลิกสัญญาด้วยเหตุของความไม่มั่นคงทางการเงินของคู่สัญญาอีกฝ่าย คู่สัญญา
ฝ่ายที่ขอยกเลิกสามารถแจ้งยกเลิกการเอาประกันภัยต่อกรมธรรม์ทั้งหมดได้ทันที ด้วยอาจไม่มั่นใจถึงความสามารถใน
การช าระค่าสินไหมมรณกรรมในอนาคตของอีกฝ่าย 
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เร่ืองที ่4.1  
การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 
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15. ความผดิพลาดและไม่ครบถ้วน (Errors and Omissions) 
ข้อก าหนดเก่ียวกับความผิดพลาดที่ไม่ได้มีเจตนาของคู่สัญญา ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือการละเลยใน

การท างานเพราะไม่ได้สังเกตหรือเผลอเลอโดยไม่มีเจตนาจะกระท าผิดพลาด บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องแก้ไข
ในทันทีที่พบ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทรับประกันภัยต่อทราบถึงเหตุการณ์นั้นโดยทันทีด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจระหว่าง
คู่สัญญาว่าไม่ได้มีเจตนาท าผิดสัญญา 
 
16. การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) 

ข้อก าหนดนี้เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ตัดสินข้อพิพาทความขัดแย้งจากการประกันภัยต่อตามสัญญา โดยที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงกันที่จะน าข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการท าประกันภัยต่อตามสัญญานี้เข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ ตัดสินชี้ขาด แต่ละฝ่ายมีสิทธิ ในการแต่งตั้ งอนุญาโตตุลาการ จ านวนหนึ่ งคน และ
อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนจะคัดเลือกประธานอนุญาโตตุลาการอีกคนหนึ่งเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในข้อพิพาท
ที่มีนั้น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการคัดเลือกไว้ ในการพิจารณาข้อพิพาททั้งสองฝ่ายจะน าหลักฐานที่
เก่ียวข้องส่งให้ประธานอนุญาโตตุลาการพิจารณาเพื่อตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทนัน้ ค าตัดสินต้องเป็นลายลกัษณ์อักษร และ
มีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย ค าตัดสินจะรวมถึงการก าหนดความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของการด าเนินการของคณะ
อนุญาโตตุลาการด้วย เมื่อมีการตัดสินแล้วหากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามค าตัดสินของอนุญาโตตุลาการ อีกฝ่ายหนึ่งสามารถ
ฟ้องคดีขออ านาจศาลมาบังคับได้ 

 
17. วนัเร่ิมคุ้มครองและวนัยกเลกิสัญญา (Commencement and Termination) 
 ข้อก าหนดเก่ียวกับวันเร่ิมคุ้มครองของสัญญาและเงื่อนไขในการสิ้นสุดของสัญญา การขอยกเลิกสัญญาต้องมี
การแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดของสัญญา โดยปกติจะใช้วันสิ้นสุดของสัญญาเป็นวันที่ 31 ธันวาคม
ของปี นอกจากนี้ยังระบุเงื่อนไขกรณีหากบริษัทคู่สัญญาเกิดความไม่มั่นคงทางการเงินตามที่ก าหนดไว้ คู่สัญญาอีกฝ่าย
มีสิทธิในการแจ้งยกเลิกสัญญาได้ทันที แต่ฝ่ายที่ต้องการแจ้งยกเลิกสัญญาจะต้องส่งเอกสารเป็นทางการให้แก่คู่สัญญา
อีกฝ่ายล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน  
 
18. การต่อเนื่องของการประกนัภัยต่อหลงัจากยกเลกิสัญญา (Portfolio Rrun Off) 

เป็นข้อก าหนดต่อเนื่องจากการยกเลิกสัญญาที่ระบุไว้ว่า หลังจากการยกเลิกสัญญาแล้ว บริษัทรับประกันภัย
ต่อยังคงต้องมีความรับผิดชอบต่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้เอาประกันภัยต่อไว้ก่อนยกเลิกสัญญาจนกว่าจะครบอายุ
กรมธรรม์ (Until Natural Expired)  

อย่างไรก็ดีหากเป็นการขอยกเลิกสัญญาด้วยเหตุของความไม่มั่นคงทางการเงินของคู่สัญญาอีกฝ่าย คู่สัญญา
ฝ่ายที่ขอยกเลิกสามารถแจ้งยกเลิกการเอาประกันภัยต่อกรมธรรม์ทั้งหมดได้ทันที ด้วยอาจไม่มั่นใจถึงความสามารถใน
การช าระค่าสินไหมมรณกรรมในอนาคตของอีกฝ่าย 
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นอกจากข้อก าหนดข้างต้น ในสัญญาประกันภัยต่อยังมีส่วนแนบท้ายของสัญญาด้วย (Annex) ซึ่งโดยทั่วไป
จะประกอบด้วย ความหมายของความคุ้มครองต่าง ๆ ที่เอาประกันภัยต่อตามสัญญา รายละเอียดเงื่อนไขความ
คุ้มครองของกรมธรรม์ เกณฑ์การพิจารณารับประกันรวมถึงตารางตรวจสุขภาพตามอายุและวงเงินเอาประกันภัย 
รายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาด้านการเงิน ตารางชั้นอาชีพ และตารางอัตราเบี้ยประกันภัยต่อของ         
แต่ละความคุ้มครอง 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่4.3  
การวเิคราะห์และเลอืกสรรวธีิการประกนัภัยต่อ 
และบริษัทรับประกนัภัยต่อ 

 
 
บริษัทประกันชีวิตที่มีความต้องการโอนความเสี่ยงภัยของบริษัทไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อจะท าการ

วิเคราะห์และเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อโดยมีแนวทางดังนี้ 
 

1. การวเิคราะห์และเลอืกสรรวธิีการประกนัภัยต่อ 
ในการเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อ บริษัทประกันชีวิตจะพิจารณาจากแผนการพัฒนาธุรกิจและแผนการ

ด าเนินงานของตนโดยการประเมินว่ามีสัดส่วนของความเสี่ยงภัยที่เกินกว่าที่บริษัทตนรับไว้เองได้มากเพียงใด จากนั้น
จะใช้ผลจากการประเมินนี้ในการพิจารณาวิธีและรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการโอนความเสี่ยงภัยของบริษัทไปยังบริษัท
รับประกันภัยต่อ นอกจากนี้บริษัทประกันชีวิตยังพิจารณาจากนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของ
เงินกองทุนของบริษัทด้วย เพื่อสร้างความมั่นคงและผลก าไรจากการด าเนินงาน 

 
2. การวเิคราะห์และเลอืกสรรบริษทัรับประกนัภัยต่อ 

ในตลาดประกันภัยมีบริษัทรับประกันภัยต่อที่เปิดให้บริการจ านวนมาก มีทั้งที่เป็นบริษัทรับประกันภัยต่อใน
ประเทศไทยและบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถเลือกใช้บริการได้ตามนโยบายของ
บริษัท โดยทั่วไปจะมีเหตุผลในการเลือกใช้บริการที่แตกต่างกันดังนี้ 
 2.1 เหตุผลของการท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศไทย (Local Reinsurer) มีหลาย
ประการ คือ 

 1) บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศมีความเข้าใจในเงื่อนไขของตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี 
 2) การติดต่อภายในประเทศจะช่วยประหยัดเวลาในการท างานร่วมกันและสามารถสื่อสารด้วยภาษา

เดียวกัน ได้รับค าตอบรวดเร็วเนื่องจากไม่ต้องแปลเอกสาร มีความเข้าใจในธุรกิจ ไม่มีความแตกต่างเร่ืองเวลา 
 3) บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศมีความเข้าใจตลาดของคนไทย มีข้อมูลของตลาดที่จะเปรียบเทียบ

และสามารถน าเสนอเงื่อนไขที่ดีให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อได้ 
 4) จากการสื่อสารที่สะดวกท าให้บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศสามารถให้บริการที่รวดเร็ว ส่งผลให้

บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถให้บริการผู้เอาประกันภัยและคู่ค้าทางธุรกิจได้รวดเร็วเช่นกันจึงเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทเอาประกันภัยต่อ 
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เร่ืองที ่4.1  
การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 
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เร่ืองที ่4.3  
การวเิคราะห์และเลอืกสรรวธีิการประกนัภัยต่อ 
และบริษัทรับประกนัภัยต่อ 

 
 
บริษัทประกันชีวิตที่มีความต้องการโอนความเสี่ยงภัยของบริษัทไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อจะท าการ

วิเคราะห์และเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อโดยมีแนวทางดังนี้ 
 

1. การวเิคราะห์และเลอืกสรรวธิีการประกนัภัยต่อ 
ในการเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อ บริษัทประกันชีวิตจะพิจารณาจากแผนการพัฒนาธุรกิจและแผนการ

ด าเนินงานของตนโดยการประเมินว่ามีสัดส่วนของความเสี่ยงภัยที่เกินกว่าที่บริษัทตนรับไว้เองได้มากเพียงใด จากนั้น
จะใช้ผลจากการประเมินนี้ในการพิจารณาวิธีและรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการโอนความเสี่ยงภัยของบริษัทไปยังบริษัท
รับประกันภัยต่อ นอกจากนี้บริษัทประกันชีวิตยังพิจารณาจากนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของ
เงินกองทุนของบริษัทด้วย เพื่อสร้างความมั่นคงและผลก าไรจากการด าเนินงาน 

 
2. การวเิคราะห์และเลอืกสรรบริษทัรับประกนัภัยต่อ 

ในตลาดประกันภัยมีบริษัทรับประกันภัยต่อที่เปิดให้บริการจ านวนมาก มีทั้งที่เป็นบริษัทรับประกันภัยต่อใน
ประเทศไทยและบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถเลือกใช้บริการได้ตามนโยบายของ
บริษัท โดยทั่วไปจะมีเหตุผลในการเลือกใช้บริการที่แตกต่างกันดังนี้ 
 2.1 เหตุผลของการท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศไทย (Local Reinsurer) มีหลาย
ประการ คือ 

 1) บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศมีความเข้าใจในเงื่อนไขของตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี 
 2) การติดต่อภายในประเทศจะช่วยประหยัดเวลาในการท างานร่วมกันและสามารถสื่อสารด้วยภาษา

เดียวกัน ได้รับค าตอบรวดเร็วเนื่องจากไม่ต้องแปลเอกสาร มีความเข้าใจในธุรกิจ ไม่มีความแตกต่างเร่ืองเวลา 
 3) บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศมีความเข้าใจตลาดของคนไทย มีข้อมูลของตลาดที่จะเปรียบเทียบ

และสามารถน าเสนอเงื่อนไขที่ดีให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อได้ 
 4) จากการสื่อสารที่สะดวกท าให้บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศสามารถให้บริการที่รวดเร็ว ส่งผลให้

บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถให้บริการผู้เอาประกันภัยและคู่ค้าทางธุรกิจได้รวดเร็วเช่นกันจึงเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทเอาประกันภัยต่อ 
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 5) บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศสามารถให้บริการด้านความรู้ทางเทคนิคเฉพาะด้านตามความ
ต้องการและแนวโน้มของตลาดด้วยความเข้าใจ 

2.2 เหตุผลของการเลือกท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ (International 
Reinsurer) มีหลายประการ คือ 

 1) เป็นนโยบายของบริษัทเอาประกันภัยต่อที่จะต้องใช้บริการบริษัทรับประกันภัยต่อแห่งเดียวกับบริษัท
แม่ในต่างประเทศ 

 2) ภัยที่ต้องการเอาประกันภัยต่อมีความสลับซับซ้อนมากหรือเป็นความเสี่ยงใหม่ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัย
ค าแนะน าหรืออัตราเบี้ยประกันภัยต่อของภัยนั้นจากบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทรับประกัน
ภัยต่อในต่างประเทศเคยมีประสบการณ์และมีความช านาญด้านเทคนิค 

 3) เป็นภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก จึงจ าเป็นต้องอาศัยบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีความมั่นคง
ในด้านสถานะการเงินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตน 
 2.3 ปัจจยัที่บริษทัเอาประกนัภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษทัรับประกนัภัยต่อ มีดังนี้ 

 1) บริษัทรับประกันภัยต่อควรมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดระหว่างประเทศ 
อีกทั้งควรมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับของบริษัทเอาประกันภัยต่อ โดยปกติแล้วในบริษัทรับประกันภัย
ต่อจะส่งเอกสารเพื่อให้ข้อมูลด้านสถานะทางการเงินอย่างเป็นทางการให้พิจารณา เช่น รายงานประจ าปี ข่าวส าคัญ ๆ
ที่เก่ียวข้อง (Press Release) นอกจากนี้บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถตรวจสอบได้จากการจัดล าดับความน่าเชื่อถือ
ทางการเงินของบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer’s Financial Security Rating) ดังตารางที่ 4.2 ซึ่งจัดท าโดย
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของตลาดในประเทศและต่างประเทศ เช่น A.M. Best, 
Moody’s, S&P’s, Fitch Rating’s เป็นต้น 

 เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะต้องแสดงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของตนให้ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ยอมรับและเพื่อให้ด าเนินธุรกิจประกันภัยใน
ประเทศได้ตามเกณฑ์ของการด ารงเงินกองทุน (Risk Based Capital or RBC) จึงต้องจัดท ารายงานการด ารง
เงินกองทุนของบริษัทส่งให้ ส านักงาน คปภ. พิจารณาเป็นรายไตรมาส ซึ่งเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงจากการ
ประกันภัยต่อส าหรับผู้รับประกันภัยต่อในประเทศและผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศและการค านวณความเสี่ยง
ด้านการกระจุกตัวจากการประกันภัยต่อเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทต้องค านึงถึงเพราะเป็นส่วนประกอบของการแสดงฐานะ
ทางการเงินของตน ตารางที่ 4.2 แสดงค่าความเสี่ยงที่บริษัทผูเ้อาประกันภัยต่อต้องค านวณใน RBC Model ตามระดับ
ความเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยต่อในประเทศและต่างประเทศ 

 จาก RBC Model คปภ. ก าหนดให้บริษัทประกันภัยต่อในประเทศสามารถใช้ Domestic CAR เป็น 
Local Credit Rating ได้ โดยก าหนดค่าเทียบเท่ากับ International Credit Rating ตามตารางที่ 4.2  

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ตารางที ่4.2 RBC Model: Reinsurance Credit Risk charge 
 

ระดบัความ
เส่ียงRisk 

Grade 

Counter Party ร้อยละของค่า
ความเส่ียง  (Risk 

Charge) 
Domestic 

CAR 
Off-shore (Credit Rating) 

S&P’s Moody’s Fitch A.M. Best 
1  ≥ 300%  AAA  Aaa  AAA  A++  1.6% 

2 
 ≥ 200%  AA+  Aa1  AA+  

 2.8%  and  AA  Aa2  AA  A+ 
 < 300%  AA-  Aa3  AA-  

3 
 ≥ 150%  A+  A1  A+ 

 A 
 A- 

 4%  and  A  A2  A 
 < 200%  A-  A3  A- 

4  < 150% 
 BBB+  Baa1  BBB+ 

 B++ 
 B+ 

 8%  BBB  Baa2  BBB 
 BBB-  Baa3  BBB- 

5 
  BB+ or  Ba1 or  BB+ or  B or 

 12% 
  Below  Below  Below  Below 

 
ที่มา:  เกณฑ์การค านวณเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ และการค านวณความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากการ

ประกันภัยต่อในรายงานการด ารงเงินกองทุน ตามกรอบการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียงภายใต้พระราชบัญญัติประกันชีวิต ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2551 และประกาศ คปภ. เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2555 

 
 จากเกณฑ์ของ RBC ดังกล่าว บริษัทเอาประกันภัยต่อจึงใช้เกณฑ์ของอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit 

Rating) และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Domestic CAR) ของบริษัทรับประกันภัยต่อมาเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการเลือกใช้บริการ นอกเหนือจากความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งโดยทั่วไปจะคัดเลือกบริษัทที่มีค่าความเสี่ยงต่ ากว่า
เพื่อให้จ านวนเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อของตนอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

 2) บริษัทรับประกันภัยต่อต้องมีสถานะทางการเงินมั่นคง สามารถจ่ายค่าสินไหมมรณกรรมแก่บริษัท 
เอาประกันภัยต่อได้ตรงตามระยะเวลาตามสัญญาที่ตกลงกัน และมีฐานะการเงินที่มีเสถียรภาพในด้านความสม่ าเสมอ
ของรายได้และผลการรับประกันภัย 

 บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องขอข้อมูลประสบการณ์การรับประกันภัยต่อจากนายหน้าประกันภัยต่อ
หรือจากบริษัทรับประกันภัยต่อโดยตรง เช่น เคยรับประกันภัยต่อภัยประเภทใด ประเภทของการประกันภัยต่อแบบใด 
มีประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมมรณกรรมในเหตุการณ์มหันตภัยใหญ่หรือไม่ หากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อที่
รับผิดชอบและระยะเวลาในการจัดการช าระค่าสินไหมมรณกรรมจนครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทเอาประกันภัยต่ออาจ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่4.1  
การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที ่4.2 RBC Model: Reinsurance Credit Risk charge 
 

ระดบัความ
เส่ียงRisk 

Grade 

Counter Party ร้อยละของค่า
ความเส่ียง  (Risk 

Charge) 
Domestic 

CAR 
Off-shore (Credit Rating) 

S&P’s Moody’s Fitch A.M. Best 
1  ≥ 300%  AAA  Aaa  AAA  A++  1.6% 

2 
 ≥ 200%  AA+  Aa1  AA+  

 2.8%  and  AA  Aa2  AA  A+ 
 < 300%  AA-  Aa3  AA-  

3 
 ≥ 150%  A+  A1  A+ 

 A 
 A- 

 4%  and  A  A2  A 
 < 200%  A-  A3  A- 

4  < 150% 
 BBB+  Baa1  BBB+ 

 B++ 
 B+ 

 8%  BBB  Baa2  BBB 
 BBB-  Baa3  BBB- 

5 
  BB+ or  Ba1 or  BB+ or  B or 

 12% 
  Below  Below  Below  Below 

 
ที่มา:  เกณฑ์การค านวณเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ และการค านวณความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากการ

ประกันภัยต่อในรายงานการด ารงเงินกองทุน ตามกรอบการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียงภายใต้พระราชบัญญัติประกันชีวิต ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2551 และประกาศ คปภ. เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2555 

 
 จากเกณฑ์ของ RBC ดังกล่าว บริษัทเอาประกันภัยต่อจึงใช้เกณฑ์ของอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit 

Rating) และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Domestic CAR) ของบริษัทรับประกันภัยต่อมาเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการเลือกใช้บริการ นอกเหนือจากความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งโดยทั่วไปจะคัดเลือกบริษัทที่มีค่าความเสี่ยงต่ ากว่า
เพื่อให้จ านวนเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อของตนอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

 2) บริษัทรับประกันภัยต่อต้องมีสถานะทางการเงินมั่นคง สามารถจ่ายค่าสินไหมมรณกรรมแก่บริษัท 
เอาประกันภัยต่อได้ตรงตามระยะเวลาตามสัญญาที่ตกลงกัน และมีฐานะการเงินที่มีเสถียรภาพในด้านความสม่ าเสมอ
ของรายได้และผลการรับประกันภัย 

 บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องขอข้อมูลประสบการณ์การรับประกันภัยต่อจากนายหน้าประกันภัยต่อ
หรือจากบริษัทรับประกันภัยต่อโดยตรง เช่น เคยรับประกันภัยต่อภัยประเภทใด ประเภทของการประกันภัยต่อแบบใด 
มีประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมมรณกรรมในเหตุการณ์มหันตภัยใหญ่หรือไม่ หากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อที่
รับผิดชอบและระยะเวลาในการจัดการช าระค่าสินไหมมรณกรรมจนครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทเอาประกันภัยต่ออาจ
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สอบถามถึงบริการของบริษัทรับประกันภัยต่อจากบริษัทประกันภัยอ่ืนที่ใช้บริการอยู่เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาก็ได้  

 บริษัทรับประกันภัยต่อควรมีฐานะการเงินที่เติบโตดีมีก าไร มีการก าหนดนโยบายการขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของผลการรับประกันภัยและส่วนของการเอาประกันภัยต่อ มีประวัติการรับช าระเบี้ยประกันภัยต่อ
จากบริษัทเอาประกันภัยต่อตามเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีรายได้สม่ าเสมอ 

 3) เป็นบริษัทรับประกันภัยต่อที่สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวก และมีความพร้อมในการบริการได้ใน
เวลาที่ต้องการ  

 โดยปกติแล้วบริษัทรับประกันภัยต่อที่ให้บริการกับบริษัทประกันภัยในทวีปเอเชียจะมีส านักงานตั้งอยู่ใน
ประเทศในทวีปเอเชียด้วยเช่น ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี และมักจะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเป็นคน
ของประเทศนั้น ๆ หากบริษัทเอาประกันภัยต่อเลือกใช้บริการบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศแล้ว ความแตกต่าง
ของเวลาท าการอาจไม่เป็นประเด็นส าคัญมากนัก แต่อาจจะมีความยุ่งยากเรื่องการสื่อสารด้านภาษาและเอกสารที่
จะต้องใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ มากกว่า อย่างไรก็ดีหากบริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความ
ถนัดในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ปัญหาและความยุ่งยากก็อาจหมดไป 
  กรณีที่มีการขอท าประกันภัยด้วยจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงจ าเป็นที่จะต้องเอาประกันภัยต่อเฉพาะ
ราย บริษัทเอาประกันภัยต้องการให้ขั้นตอนการพิจารณาสะดวก เช่น ด้านเอกสารประกอบการพิจารณา การสื่อสาร
ระหว่างผู้พิจารณารับประกันภัยและได้รับการตอบรับประกันภัยต่อที่รวดเร็ว โดยปกติแล้วใช้เวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง 
บริษัทรับประกันภัยต่อต้องพิจารณาเงื่อนไขการให้บริการนี้ว่าสามารถเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ 
   4) บริษัทรับประภัยต่อควรมีบริการที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทเอาประกันภัยต่อ เช่น บริการ
ด้านวิชาการ ความรู้ทางด้านเทคนิคการประกันภัย ความรู้ทางการแพทย์ เงื่อนไขต่าง ๆ ในด้านการพิจารณารับ
ประกันภัย และการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทน บริการจัดอบรมเร่ืองที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ให้บริษัทเอาประกันภัย
ต่อ เป็นต้น  

 ส าหรับการประกันชีวิต การพิจารณารับประกันภัยต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจต้อง
ได้รับความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันที่มีประสบการณ์สูง บริษัทเอาประกันภัยต่อ
อาจต้องขอค าปรึกษาจากบริษัทรับประกันภัยต่อเพื่อความมั่นใจในการเอาประกันภัยหรือเพื่อกระจายความเสี่ยงภัยที่
มีความเสี่ยงสูง  

 5) ลักษณะของโปรแกรมการจัดสัญญาประกันภัยต่อต้องตรงตามความต้องการของบริษัทเอาประกันต่อ 
และต้องมีประสบการณ์ในการรับประกันภัยต่อมากเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงภัยเพื่อให้มั่นใจในบริการและ
ความรวดเร็วในการจัดการเมื่อเกิดสินไหมมรณกรรม 

 การที่บริษัทเอาประกันภัยต่อท าการประกันภัยต่อประเภทที่เป็นที่นิยมในตลาดและใช้บริการบริษัทรับ
ประกันภัยต่อที่เป็นที่ยอมรับในตลาดจะช่วยให้ไม่ต้องกังวลนักในเร่ืองประสบการณ์การรับประกันภัยต่อ แต่หากบริษัท
เอาประกันภัยต่อต้องการขยายธุรกิจในภัยใหม่ ๆ ที่ควรเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีประสบการณ์ในภัยนั้น  ๆ 
เนื่องจากจะมีความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงภัยนั้น ๆ และยังได้รับบริการค าปรึกษาด้านเทคนิคด้วย 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่4.1  
การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
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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 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
5.1 แนวคิดเกี่ยวกับงบการเงิน 
5.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน 
5.3 การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตโดยใช้อัตราร้อยละ 
5.4 การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต 
5.5 การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต 
5.6 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิต 
5.7 การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต 
5.8 การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิต 

 
แนวคดิ  

1. งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินที่น าเสนอข้อมูลอย่างมีแบบแผนเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับส่วนประกอบของงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ทั้งนี้ การแสดงรายการของงบการเงินจะต้องแสดงตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนด  

2. การวิเคราะห์งบการเงินเป็นเครื่องมือในการประเมินฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ของกิจการ โดยใช้ข้อมูลที่ได้มาจากงบการเงินมาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงินเร่ิมตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์จนถึงการสรุปผลการวิเคราะห์ วิธีการ
วิเคราะห์มี 2 วิธีคือ การวิเคราะห์งบการเงินเป็นอัตราร้อยละ กับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ความมั่นคงทางการเงิน สภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โครงสร้าง
ทางการเงิน และการท าก าไร ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์บางอัตราส่วนต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมที่บริษัท
รายงานนอกเหนือจากข้อมูลในงบการเงิน 

3. การวิเคราะห์งบการเงินเป็นอัตราร้อยละแบ่งได้เป็นการวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง และการวิเคราะห์ตาม
แนวนอน การวิเคราะห์ตามแนวดิ่งเป็นการเปรียบเทียบรายการแต่ละรายการในงบการเงินกับยอดรวม
ในงวดเดียวกัน ส่วนการวิเคราะห์ตามแนวนอนเป็นการเปรียบเทียบรายการเดียวกันในงบการเงินตั้งแต่ 
2 งวดขึ้นไป 

4. การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต  เกี่ยวข้องกับการด ารงเงินกองทุนเพื่อให้
เหมาะสมกับภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย อัตราส่วนแสดงความมั่นคงทางการเงินที่ส าคัญ ได้แก่ 
อัตราความมั่นคงทางการเงิน อัตราส่วนการคุ้มครองผู้เอาประกันภัย และจ านวนเงินกองทุนส่วนเกิน   
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5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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5-2    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

บทที ่5 การวเิคราะห์ฐานะการเงนิของบริษทัประกนัชีวติ                                                                นช.3  
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
5.1 แนวคิดเกี่ยวกับงบการเงิน 
5.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน 
5.3 การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตโดยใช้อัตราร้อยละ 
5.4 การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต 
5.5 การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต 
5.6 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิต 
5.7 การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต 
5.8 การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิต 

 
แนวคดิ  

1. งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินที่น าเสนอข้อมูลอย่างมีแบบแผนเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับส่วนประกอบของงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ทั้งนี้ การแสดงรายการของงบการเงินจะต้องแสดงตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนด  

2. การวิเคราะห์งบการเงินเป็นเครื่องมือในการประเมินฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ของกิจการ โดยใช้ข้อมูลที่ได้มาจากงบการเงินมาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงินเร่ิมตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์จนถึงการสรุปผลการวิเคราะห์ วิธีการ
วิเคราะห์มี 2 วิธีคือ การวิเคราะห์งบการเงินเป็นอัตราร้อยละ กับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ความมั่นคงทางการเงิน สภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โครงสร้าง
ทางการเงิน และการท าก าไร ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์บางอัตราส่วนต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมที่บริษัท
รายงานนอกเหนือจากข้อมูลในงบการเงิน 

3. การวิเคราะห์งบการเงินเป็นอัตราร้อยละแบ่งได้เป็นการวิเคราะห์ตามแนวด่ิง และการวิเคราะห์ตาม
แนวนอน การวิเคราะห์ตามแนวดิ่งเป็นการเปรียบเทียบรายการแต่ละรายการในงบการเงินกับยอดรวม
ในงวดเดียวกัน ส่วนการวิเคราะห์ตามแนวนอนเป็นการเปรียบเทียบรายการเดียวกันในงบการเงินตั้งแต่ 
2 งวดขึ้นไป 

4. การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต  เกี่ยวข้องกับการด ารงเงินกองทุนเพื่อให้
เหมาะสมกับภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย อัตราส่วนแสดงความมั่นคงทางการเงินที่ส าคัญ ได้แก่ 
อัตราความมั่นคงทางการเงิน อัตราส่วนการคุ้มครองผู้เอาประกันภัย และจ านวนเงินกองทุนส่วนเกิน   
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5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน
ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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เร่ืองที ่5.1  
แนวคดิเกีย่วกบังบการเงนิ 
   
  
  การจดบันทึกข้อมูลทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือการด าเนินงานที่เกิดขึ้น โดย
จัดท าภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม      
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นผู้ก าหนดรูปแบบในการน าเสนอ ผลลัพธ์ที่ไ ด้คืองบการเงินซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กับงวดก่อน ๆ และยังเปรียบเทียบได้กับงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตอ่ืน รวมทั้งเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานและค่าเฉลี่ยของธุรกิจนี้อีกด้วย 
 
1. ความหมายของงบการเงนิ 
 งบการเงิน (Financial Statements) หมายถึง รายงานทางการเงินที่น าเสนอข้อมูลของบริษัทอย่างมีแบบ
แผนเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน งบ
การเงินยังแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลทรัพยากรของกิจการอีกด้วย ทั้งนี้       
งบการเงินต้องให้ข้อมูลดังนี้ 

- สินทรัพย์ 
- หนี้สิน 
- ส่วนของเจ้าของ 
- รายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงผลก าไรและขาดทุน 
- เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น  
- การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
- กระแสเงินสด 
นอกจากนี้ ยั งมีข้อมูล อ่ืนที่ ต้องเปิด เผยไว้ ในหม ายเหตุประกอบการเงิน เพื่ อช่วยผู้ ใช้ งบการเงิน 

ในการคาดการณ์ทางการเงินเก่ียวกับบริษัทต่อไป 
 

2. ส่วนประกอบของงบการเงนิ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน ก าหนดว่างบการเงินที่สมบูรณ์
ประกอบด้วย 5 ส่วนประกอบ (Components) ดังนี้ 
 2.1 งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) หมายถึง รายงานทางการเงินท่ีแสดงฐานะ
การเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด โดยแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 
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5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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เร่ืองที ่5.1  
แนวคดิเกีย่วกบังบการเงนิ 
   
  
  การจดบันทึกข้อมูลทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือการด าเนินงานที่เกิดขึ้น โดย
จัดท าภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม      
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นผู้ก าหนดรูปแบบในการน าเสนอ ผลลัพธ์ที่ไ ด้คืองบการเงินซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กับงวดก่อน ๆ และยังเปรียบเทียบได้กับงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตอ่ืน รวมทั้งเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานและค่าเฉลี่ยของธุรกิจนี้อีกด้วย 
 
1. ความหมายของงบการเงนิ 
 งบการเงิน (Financial Statements) หมายถึง รายงานทางการเงินที่น าเสนอข้อมูลของบริษัทอย่างมีแบบ
แผนเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน งบ
การเงินยังแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลทรัพยากรของกิจการอีกด้วย ทั้งนี้       
งบการเงินต้องให้ข้อมูลดังนี้ 

- สินทรัพย์ 
- หนี้สิน 
- ส่วนของเจ้าของ 
- รายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงผลก าไรและขาดทุน 
- เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น  
- การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
- กระแสเงินสด 
นอกจากนี้ ยั งมีข้อมูล อ่ืนที่ ต้องเปิด เผยไว้ ในหม ายเหตุประกอบการเงิน เพื่ อช่วยผู้ ใช้ งบการเงิน 

ในการคาดการณ์ทางการเงินเก่ียวกับบริษัทต่อไป 
 

2. ส่วนประกอบของงบการเงนิ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน ก าหนดว่างบการเงินที่สมบูรณ์
ประกอบด้วย 5 ส่วนประกอบ (Components) ดังนี้ 
 2.1 งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงฐานะ
การเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด โดยแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 
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 2.2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of Comprehensive Income) หมายถึง รายงานทางการเงินที่
แสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการส าหรับงวดซึ่งเป็นรอบระยะเวลาใดรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยแสดงรายได้
และค่าใช้จ่าย ผลก าไรและขาดทุน รวมถึงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เช่น การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์ เป็นต้น 
 2.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (Statement of Changes in Equity) หมายถึง รายงานทาง
การเงินที่แสดงเงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของ  รวมถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ของรายการต่าง ๆ ในส่วนของเจ้าของของกิจการส าหรับงวด  
 2.4 งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงการได้มาหรือการใช้ไป
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการส าหรับงวด โดยแสดงกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน การลงทุน
และการจัดหาเงิน 
 2.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statements) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงเพิ่มเติมจากงบ
ทั้ง 4 ข้างต้น ประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและข้อมูลที่ให้ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ส าหรับรูปแบบของส่วนประกอบของงบการเงินนั้นจะแสดงตามแนวทางที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ระยะเวลาในการจัดท าและยื่นงบ
การเงินและรายงานเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556  ทั้งนี้ รายการที่แสดงใน
งบการเงินจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เร่ืองสัญญาประกันภัย ของสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งก าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
 
3. งบแสดงฐานะการเงนิ (Statement of Financial Position) 
  งบแสดงฐานะการเงินเป็นงบที่แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นงวดว่า ณ วันนั้นบริษัทประกันชีวิตมี
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเท่าไร ซึ่งตรงกับสมการบัญชีดังนี้ 

 

  สินทรัพย์      = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ 

 

ส่วนของเจ้าของของบริษัทประกันชีวิต ก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเอง ส าหรับรูปแบบของงบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษัทประกันชีวิต แสดงได้ดังต่อไปนี้ (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย , 
2556) 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 
5-6    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

งบแสดงฐานะการเงนิของบริษทัประกนัชีวติ 
 
  

บริษัท................................  ประกนัชีวติ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที.่.......................... 25X1 และ 25X0 
               หน่วย: บาท 

สินทรัพย์ 
     25X1     25X0 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด xxx xxx 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ xxx xxx 
รายได้จากการลงทุนค้างรับ xxx xxx 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ xxx xxx 
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ xxx xxx 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ xxx xxx 
สินทรัพย์ลงทุน xxx xxx 
 เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ xxx xxx 
 เงินให้กู้ยืม xxx xxx 
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน xxx xxx 
สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยง xxx xxx 
ทรัพย์สินรอการขาย xxx xxx 
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ xxx xxx 
ค่าความนิยม xxx xxx 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น xxx xxx 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี xxx xxx 
สินทรัพย์อื่น xxx xxx 
รวมสินทรัพย์ 
 

xxx xxx 

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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5-6    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

งบแสดงฐานะการเงนิของบริษทัประกนัชีวติ 
 
  

บริษัท................................  ประกนัชีวติ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที.่.......................... 25X1 และ 25X0 
               หน่วย: บาท 

สินทรัพย์ 
     25X1     25X0 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด xxx xxx 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ xxx xxx 
รายได้จากการลงทุนค้างรับ xxx xxx 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ xxx xxx 
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ xxx xxx 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ xxx xxx 
สินทรัพย์ลงทุน xxx xxx 
 เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ xxx xxx 
 เงินให้กู้ยืม xxx xxx 
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน xxx xxx 
สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยง xxx xxx 
ทรัพย์สินรอการขาย xxx xxx 
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ xxx xxx 
ค่าความนิยม xxx xxx 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น xxx xxx 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี xxx xxx 
สินทรัพย์อื่น xxx xxx 
รวมสินทรัพย์ 
 

xxx xxx 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต        5-7 

 

งบแสดงฐานะการเงนิของบริษทัประกนัชีวติ  (ต่อ) 
 
 
                หน่วย: บาท 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 
     25X1     25X0 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม xxx xxx 
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย xxx xxx 
หนี้สินจากสัญญาลงทุน xxx xxx 
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ xxx xxx 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ xxx xxx 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย xxx xxx 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน xxx xxx 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี xxx xxx 
หนี้สินอื่น xxx xxx 
รวมหนีสิ้น xxx xxx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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5-8    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

งบแสดงฐานะการเงนิของบริษทัประกนัชีวติ  (ต่อ) 
 
                หน่วย: บาท 
 25X1 25X0 
   ส่วนของเจ้าของ/ส่วนของส านักงานใหญ่*   
   ทุนเรือนหุ้น/ทุนจากส านักงานใหญ่*   
  ทุนจดทะเบียน   
   หุ้นบุริมสิทธิ จ านวนหุ้น..........หุ้น  มูลค่าหุ้นละ.........บาท   
  หุ้นสามัญ  จ านวนหุ้น..........หุ้น  มูลค่าหุ้นละ.........บาท   
 ทุนที่ออกและช าระแล้ว   
  หุ้นบุริมสิทธิ จ านวนหุ้น..........หุ้น  มูลค่าหุ้นละ.........บาท  xxx  xxx 
  หุ้นสามัญ  จ านวนหุ้น..........หุ้น  มูลค่าหุ้นละ.........บาท  xxx  xxx 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น  xxx  xxx 
 ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้น   
   ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ  xxx  xxx 
   ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ  xxx  xxx 
 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นบุริมสิทธิ  xxx  xxx 
 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นสามัญ  xxx  xxx 
 ก าไร (ขาดทุน) สะสม   
  จัดสรรแล้ว   
   ทุนส ารองตามกฎหมาย  xxx  xxx 
   จัดสรรส าหรับหุ้นทุนซื้อคืน  xxx  xxx 
   อื่น ๆ  xxx  xxx 
  ยังไม่ได้จัดสรร  xxx  xxx 
 หัก  หุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นบุริมสิทธิ (xxx) (xxx) 
 หัก  หุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นสามัญ  xxx  xxx 
 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ  xxx  xxx 
   รวมส่วนของเจ้าของ  xxx  xxx 
   รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ  xxx  xxx 
 
 
* ใช้ส าหรับสาขาของบริษัทต่างประเทศ 
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5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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งบแสดงฐานะการเงนิของบริษทัประกนัชีวติ  (ต่อ) 
 
                หน่วย: บาท 
 25X1 25X0 
   ส่วนของเจ้าของ/ส่วนของส านักงานใหญ่*   
   ทุนเรือนหุ้น/ทุนจากส านักงานใหญ่*   
  ทุนจดทะเบียน   
   หุ้นบุริมสิทธิ จ านวนหุ้น..........หุ้น  มูลค่าหุ้นละ.........บาท   
  หุ้นสามัญ  จ านวนหุ้น..........หุ้น  มูลค่าหุ้นละ.........บาท   
 ทุนที่ออกและช าระแล้ว   
  หุ้นบุริมสิทธิ จ านวนหุ้น..........หุ้น  มูลค่าหุ้นละ.........บาท  xxx  xxx 
  หุ้นสามัญ  จ านวนหุ้น..........หุ้น  มูลค่าหุ้นละ.........บาท  xxx  xxx 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น  xxx  xxx 
 ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้น   
   ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ  xxx  xxx 
   ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ  xxx  xxx 
 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นบุริมสิทธิ  xxx  xxx 
 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นสามัญ  xxx  xxx 
 ก าไร (ขาดทุน) สะสม   
  จัดสรรแล้ว   
   ทุนส ารองตามกฎหมาย  xxx  xxx 
   จัดสรรส าหรับหุ้นทุนซื้อคืน  xxx  xxx 
   อื่น ๆ  xxx  xxx 
  ยังไม่ได้จัดสรร  xxx  xxx 
 หัก  หุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นบุริมสิทธิ (xxx) (xxx) 
 หัก  หุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นสามัญ  xxx  xxx 
 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ  xxx  xxx 
   รวมส่วนของเจ้าของ  xxx  xxx 
   รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ  xxx  xxx 
 
 
* ใช้ส าหรับสาขาของบริษัทต่างประเทศ 
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ความหมายของรายการในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้ 
3.1 สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรที่กิจการสามารถควบคุมได้ ซึ่งเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต และ 

คาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคต ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะความหมายของสินทรัพย์บางรายการ 
เช่น 
            1)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and Cash equivalent) 

     เงินสด หมายถึง  เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท เช่น 
      (1) ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่บริษัทมีอยู่ รวมทั้งเงินสดย่อย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 
      (2) เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ ใบรับฝาก และบัตรเงินฝาก ทั้งนี้ไม่รวมเงินฝาก

ธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝากประจ า) และบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบัน
การเงินอ่ืน ที่ได้แสดงไว้ภายใต้รายการสินทรัพย์ลงทุน   

      (3) เช็คที่ถึงก าหนดช าระแต่ยังมิได้น าฝาก เช็คเดินทาง ดราฟต์ของธนาคาร 
 รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสด

ในจ านวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยส าคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง  

     2) เบีย้ประกันภัยค้างรับ (Premium Receivable) หมายถึง เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัย
โดยตรง ซึ่งยังมิได้รับช าระจากผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต 

      3) รายได้จากการลงทุนค้างรับ (Accrued Investment Income) หมายถึง ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ
จากสถาบันการเงิน จากเงินให้กู้ยืม จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ รวมทั้งดอกเบี้ยและผลประโยชน์อ่ืนใดที่เกิดจากการ
ประกอบธุรกรรมลงทุนค้างรับ เช่น ค่าเช่าค้างรับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นต้น 

      4) เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (Portfolio Investment) รายการที่แสดงภายใต้หัวข้อนี้ เช่น 
        (1) หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (Government and State Enterprise securities) หมายถึง 

ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หรือตราสารอ่ืนที่ออกโดยรัฐบาลไทย องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและจังหวัด หุ้นกู้ 
พันธบัตรหรือตราสารอ่ืนที่องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 

    (2) ตราสารหน้ีภาคเอกชน (Private Enterprises Debt Securities) หมายถึง หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงินที่
ออกโดยบริษัทเงินทุนที่มีลักษณะเป็นการระดมทุน ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธุรกิจอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการระดมทุนและ
คล้ายหุ้นกู้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และตราสารแห่งหนี้อ่ืนใดที่มี
ลักษณะเป็นการระดมทุนและคล้ายหุ้นกู้ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

     (3) ตราสารหน้ีต่างประเทศ  (Foreign Debt Securities) หมายถึง ตราสารที่ออกจ าหน่ายใน
ต่างประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ออกจ าหน่ายในต่างประเทศ และ
ให้หมายรวมถึงตราสารหนี้ต่างประเทศแต่ออกจ าหน่ายในประเทศไทยด้วย 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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    (4) เงินฝากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน (Deposit in Banks or Fiancial Instituutions) หมายถึง 
เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมทั้งใบรับฝากเงินและบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบัน
การเงินอ่ืน ที่มีระยะเวลาครบก าหนดเกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้มา 

  (5) ตราสารหน้ีอ่ืน (Other Debt Securities) หมายถึง ตราสารหนี้ที่มิอาจแสดงไว้ในรายการที่
กล่าวข้างต้น 

  (6) ตราสารทุน (Equity Securities) หมายถึง หลักทรัพย์ทั้งที่มีหรือไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อ
ขายคล่องในประเทศ 

  (7) ตราสารทุนต่างประเทศ (Foreign Equity Securities) หมายถึง หลักทรัพย์ทั้งที่มีหรือไม่มีการ
ซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องต่างประเทศ 

  (8) อ่ืน ๆ (Others) หมายถึง ตราสารทุกประเภทที่มิได้กล่าวถึงข้างต้น 
     5) เงินให้กู้ยืม (Loan) หมายถึง เงินให้กู้ยืมทุกประเภทแก่ลูกหนี้ รวมทั้งลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถ และลูกหนี้

ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง 
 3.2 หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต คาดว่าจะ
ส่งผลให้กิจการต้องช าระคืนภาระผูกพันนั้น จึงท าให้กิจการเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะ
ความหมายของหนี้สินบางรายการ เช่น  

       1) หนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย (Insurance Liabilities) หมายถึง หนี้สินและภาระผูกพันที่บริษัทมีต่อผู้เอา
ประกันภัยอันเกิดจากสัญญาประกันภัย (insurance contract) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

        (1) ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว (Long--term Technical Reserves) หมายถึง 
ส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว อันเป็นภาระผูกพันที่บริษัทประกันชีวิตมีต่อผู้เอาประกันภัย   

  สัญญาประกันภัยระยะยาว หมายความว่า สัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 1 ปี หรือ
มีการรับรองการต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทไม่สามารถบอกเลิกสัญญาและไม่สามารถปรับเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันภัย รวมถึง
เปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใด ๆ ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ค านิยามให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและ
หนี้สินของบริษัทประกันชีวิต 

            (2) ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะสั้น (Short--term Technical Reserves) หมายถึง 
ส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น อันเป็นภาระผูกพันที่บริษัทประกันชีวิตมีต่อผู้เอาประกันภัย  

  สัญญาประกันภัยระยะสั้น หมายความว่า สัญญาประกันภัยที่ไม่มีลักษณะหรือเงื่อนไขเช่นเดียวกับ
ส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว  ทั้งนี้ ค านิยามให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของ
บริษัทประกันชีวิต ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้นมีดังนี้ 

             ก. ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน (Claim Liability) หมายถึง ประมาณการค่าสินไหมทดแทนส าหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลงหรือยังไม่ได้รับรายงานและค่าสินไหมทดแทนที่ตกลงแล้วแต่ผู้เอาประกันภัยยัง
ไม่ได้รับไป  ทั้งนี้ ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการค านวณเงินส ารอง
ประกันภัยซึ่งได้มีการรวมค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนในการประมาณการเงินส ารองดังกล่าวแล้ว 
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5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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    (4) เงินฝากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน (Deposit in Banks or Fiancial Instituutions) หมายถึง 
เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมทั้งใบรับฝากเงินและบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบัน
การเงินอ่ืน ที่มีระยะเวลาครบก าหนดเกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้มา 

  (5) ตราสารหน้ีอ่ืน (Other Debt Securities) หมายถึง ตราสารหนี้ที่มิอาจแสดงไว้ในรายการที่
กล่าวข้างต้น 

  (6) ตราสารทุน (Equity Securities) หมายถึง หลักทรัพย์ทั้งที่มีหรือไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อ
ขายคล่องในประเทศ 

  (7) ตราสารทุนต่างประเทศ (Foreign Equity Securities) หมายถึง หลักทรัพย์ทั้งที่มีหรือไม่มีการ
ซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องต่างประเทศ 

  (8) อ่ืน ๆ (Others) หมายถึง ตราสารทุกประเภทที่มิได้กล่าวถึงข้างต้น 
     5) เงินให้กู้ยืม (Loan) หมายถึง เงินให้กู้ยืมทุกประเภทแก่ลูกหนี้ รวมทั้งลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถ และลูกหนี้

ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง 
 3.2 หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต คาดว่าจะ
ส่งผลให้กิจการต้องช าระคืนภาระผูกพันนั้น จึงท าให้กิจการเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะ
ความหมายของหนี้สินบางรายการ เช่น  

       1) หนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย (Insurance Liabilities) หมายถึง หนี้สินและภาระผูกพันที่บริษัทมีต่อผู้เอา
ประกันภัยอันเกิดจากสัญญาประกันภัย (insurance contract) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

        (1) ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว (Long--term Technical Reserves) หมายถึง 
ส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว อันเป็นภาระผูกพันที่บริษัทประกันชีวิตมีต่อผู้เอาประกันภัย   

  สัญญาประกันภัยระยะยาว หมายความว่า สัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 1 ปี หรือ
มีการรับรองการต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทไม่สามารถบอกเลิกสัญญาและไม่สามารถปรับเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันภัย รวมถึง
เปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใด ๆ ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ค านิยามให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและ
หนี้สินของบริษัทประกันชีวิต 

            (2) ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะสั้น (Short--term Technical Reserves) หมายถึง 
ส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น อันเป็นภาระผูกพันที่บริษัทประกันชีวิตมีต่อผู้เอาประกันภัย  

  สัญญาประกันภัยระยะสั้น หมายความว่า สัญญาประกันภัยที่ไม่มีลักษณะหรือเงื่อนไขเช่นเดียวกับ
ส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว  ทั้งนี้ ค านิยามให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของ
บริษัทประกันชีวิต ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้นมีดังนี้ 

             ก. ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน (Claim Liability) หมายถึง ประมาณการค่าสินไหมทดแทนส าหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลงหรือยังไม่ได้รับรายงานและค่าสินไหมทดแทนที่ตกลงแล้วแต่ผู้เอาประกันภัยยัง
ไม่ได้รับไป  ทั้งนี้ ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการค านวณเงินส ารอง
ประกันภัยซึ่งได้มีการรวมค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนในการประมาณการเงินส ารองดังกล่าวแล้ว 
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          ข. ส ำรองเบี้ยประกันภัย (Premium liability) หมายถึง ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ซึ่งเป็น
จ านวนที่สูงกว่าระหว่างส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด ส ารองเบี้ย
ประกันภัยแบ่งได้เป็น   

              - ส ารองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้  (Unearned Premium Reserve) หมายถึง     
เบี้ยประกันภัยส่วนที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัทส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่   

              - ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด (Unexpired Risk Reserve) หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้รับ
ประกันภัยจัดส ารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ส าหรับการประกันภัยที่ยังมีผลอยู่ 

        (3)  ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัคา้งจ่าย (Unpaid Policy Benefits) หมายถึง เงินที่ต้องจ่าย
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมิได้ช าระให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ 

        (4) หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั (Due to Insured) หมายถึง เงินค่าเบี้ยประกันภัยที่รับล่วงหน้า
จากผู้เอาประกันภัย และเงินที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามสัญญานอกเหนือจากเงินที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย   

    2) หนีสิ้นจากสัญญาลงทุน (Investment Liabilities) หมายถึง หนี้สินและภาระผูกพันที่บริษัทประกันชีวิตมีต่อ
ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาที่ไม่เข้าเงื่อนไขเป็นสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยสัญญา
ดังกล่าวกอ่ให้เกิดภาระหนี้สินทางการเงิน 
 3.3 ส่วนของเจ้าของ (Owners’ Equity) หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว ส่วนของ
เจ้าของจึงสามารถค านวณได้จากการน าสนิทรัพย์ทีก่ิจการมีอยู่หักด้วยหนี้สนิ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์
ของกิจการนั่นเอง บริษัทประกันชีวิตจะต้องอยู่ในรูปของบริษัท ส่วนของเจ้าของจึงเรียกว่า ส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยทั่วไป
ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ก าไรสะสม และองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ  

ข้อสังเกตบางประการการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้ 
1) การแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  สินทรัพย์ไม่ได้แยกแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์            

ไม่หมุนเวียน ส าหรับหนี้สินก็มิได้แยกแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน 
2) สาขาบริษัทต่างประเทศ กรณีบริษัทประกันชีวิตที่ด าเนินกิจการในประเทศไทยเป็นสาขาของบริษัท

ต่างประเทศ ส่วนของเจ้าของจะใช้ค าว่า “ส่วนของส านักงานใหญ่”  
 
4. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Income Statement) 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นงบที่แสดงรายการรายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 
ทั้งนี้บริษัทประกันชีวิตสามารถแสดงรายการทั้งหมดในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้ดังนี้ 
 1) แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบเดียว 
 2) แสดงแยกเป็น 2 งบ คือ งบก าไรขาดทุน กับงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งเป็นงบที่ตั้งต้นด้วยก าไรหรือ
ขาดทุนส าหรับปีและปรับด้วยก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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 ไม่ว่าแสดงรวมเป็นงบเดียวหรือแสดงแยกเป็น 2 งบ ผลสุดท้ายก็คือก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดซึ่ง
เป็นยอดเดียวกัน 
 ส าหรับตัวอย่างการแสดงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบเดียวของบริษัทประกันชีวิตแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประกนัชีวติ 
 

บริษัท................................  ประกนัชีวติ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที.่.......................... 25X1 และ 25X0 
            หน่วย: บาท 

สินทรัพย์ 
 25X1 25X0 
  รายได้  xxx  xxx 
 เบี้ยประกันภัยรับ  xxx  xxx 
 หัก  เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ  (xxx)  (xxx) 
 เบี้ยประกันภัยรับสุทธ ิ  xxx  xxx 
 หัก  ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน  (xxx)  (xxx) 
 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ  xxx  xxx 
 รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ  xxx  xxx 
 รายได้จากการลงทุนสุทธิ  xxx  xxx 
 ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน  xxx  xxx 
 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม  xxx  xxx 
 รายได้อื่น  xxx  xxx 
 รายได้รวม  xxx  xxx 
  ค่าใช้จ่าย  xxx  xxx 
 ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด)  xxx  xxx 
 ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่ม (ลด)  xxx  xxx 
 ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน  xxx  xxx 
 หัก  ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 
       รับคืนจากการประกันภัยต่อ 

 
  (xxx) 

 
  (xxx) 

 ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ  xxx  xxx 
 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น  xxx  xxx 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  xxx  xxx 
 ต้นทุนทางการเงิน  xxx  xxx 
 ค่าใช้จ่ายอื่น  xxx  xxx 
 รวมค่าใช้จ่าย  xxx  xxx 
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5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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 ไม่ว่าแสดงรวมเป็นงบเดียวหรือแสดงแยกเป็น 2 งบ ผลสุดท้ายก็คือก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดซึ่ง
เป็นยอดเดียวกัน 
 ส าหรับตัวอย่างการแสดงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบเดียวของบริษัทประกันชีวิตแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประกนัชีวติ 
 

บริษัท................................  ประกนัชีวติ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที.่.......................... 25X1 และ 25X0 
            หน่วย: บาท 

สินทรัพย์ 
 25X1 25X0 
  รายได้  xxx  xxx 
 เบี้ยประกันภัยรับ  xxx  xxx 
 หัก  เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ  (xxx)  (xxx) 
 เบี้ยประกันภัยรับสุทธ ิ  xxx  xxx 
 หัก  ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน  (xxx)  (xxx) 
 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ  xxx  xxx 
 รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ  xxx  xxx 
 รายได้จากการลงทุนสุทธิ  xxx  xxx 
 ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน  xxx  xxx 
 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม  xxx  xxx 
 รายได้อื่น  xxx  xxx 
 รายได้รวม  xxx  xxx 
  ค่าใช้จ่าย  xxx  xxx 
 ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด)  xxx  xxx 
 ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่ม (ลด)  xxx  xxx 
 ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน  xxx  xxx 
 หัก  ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 
       รับคืนจากการประกันภัยต่อ 

 
  (xxx) 

 
  (xxx) 

 ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ  xxx  xxx 
 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น  xxx  xxx 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  xxx  xxx 
 ต้นทุนทางการเงิน  xxx  xxx 
 ค่าใช้จ่ายอื่น  xxx  xxx 
 รวมค่าใช้จ่าย  xxx  xxx 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต     5-13 
 

 
 
 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต        5-13 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประกนัชีวติ  (ต่อ) 
 
                      หน่วย: บาท 
 25X1 25X0 
 
  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  xxx  xxx 
  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (xxx) (xxx) 
  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  xxx  xxx 
  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   
  ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  xxx  xxx 
  ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่  xxx  xxx 
  ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
  ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 

 
 xxx 

 
 xxx 

  ผลก าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด  xxx  xxx 
  ผลก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอ่ืน  xxx  xxx 
  ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (xxx) (xxx) 
  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจากภาษี  xxx  xxx 
  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  xxx  xxx 
   
  ก าไรต่อหุ้น   
  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน xxx xxx 

  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด xxx xxx 

 

หมายเหตุ: 1.  บริษัทสามารถแยกแสดงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็น 2 งบได้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 
   2555) เรื่องการน าเสนองบการเงิน 

2.  บริษัทสามารถเลือกที่จะแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสุทธิจากผลกระทบจากภาษี -                    
 เงินได้ โดยให้เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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 ส าหรับความหมายของรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 รายได้ (Revenues) หมายถึง การเพิ่มข้ึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของกระแส
เข้า หรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน ซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมทุนที่
เจ้าของน ามาลง ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะความหมายของค่าใช้จ่ายบางรายการ เช่น 

  1) เบีย้ประกันภัยรับ (Gross Written Premiums) หมายถึง รายได้เนื่องจากการรับประกันภัยโดยตรง 
และการรับประกันภัยต่อ หักเบี้ยประกันภัยยกเลิกและส่งคืนที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

  2) ส ารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้เพ่ิม (ลด) จากปีก่อน  (Net Change in Unearned 
Premium Reserve) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัทส าหรับกรมธรรม์
ที่ยังมีผลบังคับอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันกับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 

 3) รายได้จากการลงทุนสุทธิ (Net Investment Income) หมายถึง ดอกเบี้ ย เงินปันผล ส่วนลด 
ค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืม ซื้อ ซื้อลดหรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน 
ดอกผลจากการให้เช่าซื้อรถและจากการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าเช่าและผลประโยชน์อ่ืนใดที่เกิด
จากการประกอบธุรกรรมลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือการลงทุนอ่ืน ๆ 
ทั้งนี้ โดยให้สุทธิจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ 
 4.2 ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของ
กระแสออก หรือการลดค่า หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน อันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการแบ่งปัน
ส่วนทุนให้กับเจ้าของ ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะความหมายของรายได้บางรายการ เช่น 
  1) ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด) (Change in Long-Term Technical 
Reserve) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส ารองส าหรับภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยจากการประกันภัยระยะยาว ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันกับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน  
  2) ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน (Gross  Benefits  and  Claim  
Paid) หมายถึง เงินที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่ เงินครบก าหนด เงินค่ามรณกรรม เงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัย เงินได้ประจ า เงินปันผล โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ซึ่งได้ช าระ    
ไปแล้วและยังมิได้ช าระ รวมทั้งจ านวนที่คาดว่าจะต้องช าระ  และจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้ นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบันซึ่งได้ช าระไปแล้วและยังมิได้ช าระ รวมทั้งจ านวนที่คาดว่าจะต้องช าระ และจ านวนเงินที่จ่าย
ส าหรับการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินไหม
ทดแทน  รวมถึงค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมอ่ืน ๆ เก่ียวกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน  
  3) ค่าจ้างและค่าบ าเหนจ็ (Commissions and Brokerages) หมายถึง ค่านายหน้า ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 
ที่จ่ายให้ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต รวมทั้งผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต เนื่องในการชักชวนหรือ      
ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลได้ท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท และค่าบ าเหน็จที่บริษัทจ่ายไปเนื่องในการรับประกันภัย
ต่อ 
     4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operating Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ไม่เก่ียวกับ
การรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน    

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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5-14    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 
 ส าหรับความหมายของรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 รายได้ (Revenues) หมายถึง การเพิ่มข้ึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของกระแส
เข้า หรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน ซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมทุนที่
เจ้าของน ามาลง ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะความหมายของค่าใช้จ่ายบางรายการ เช่น 

  1) เบีย้ประกันภัยรับ (Gross Written Premiums) หมายถึง รายได้เนื่องจากการรับประกันภัยโดยตรง 
และการรับประกันภัยต่อ หักเบี้ยประกันภัยยกเลิกและส่งคืนที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

  2) ส ารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้เพ่ิม (ลด) จากปีก่อน  (Net Change in Unearned 
Premium Reserve) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัทส าหรับกรมธรรม์
ที่ยังมีผลบังคับอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันกับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 

 3) รายได้จากการลงทุนสุทธิ (Net Investment Income) หมายถึง ดอกเบี้ ย เงินปันผล ส่วนลด 
ค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืม ซื้อ ซื้อลดหรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน 
ดอกผลจากการให้เช่าซื้อรถและจากการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าเช่าและผลประโยชน์อ่ืนใดที่เกิด
จากการประกอบธุรกรรมลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือการลงทุนอ่ืน ๆ 
ทั้งนี้ โดยให้สุทธิจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ 
 4.2 ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของ
กระแสออก หรือการลดค่า หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน อันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการแบ่งปัน
ส่วนทุนให้กับเจ้าของ ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะความหมายของรายได้บางรายการ เช่น 
  1) ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด) (Change in Long-Term Technical 
Reserve) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส ารองส าหรับภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยจากการประกันภัยระยะยาว ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันกับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน  
  2) ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน (Gross  Benefits  and  Claim  
Paid) หมายถึง เงินที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่ เงินครบก าหนด เงินค่ามรณกรรม เงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัย เงินได้ประจ า เงินปันผล โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ซึ่งได้ช าระ    
ไปแล้วและยังมิได้ช าระ รวมทั้งจ านวนที่คาดว่าจะต้องช าระ  และจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้ นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบันซึ่งได้ช าระไปแล้วและยังมิได้ช าระ รวมทั้งจ านวนที่คาดว่าจะต้องช าระ และจ านวนเงินที่จ่าย
ส าหรับการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินไหม
ทดแทน  รวมถึงค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมอ่ืน ๆ เก่ียวกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน  
  3) ค่าจ้างและค่าบ าเหนจ็ (Commissions and Brokerages) หมายถึง ค่านายหน้า ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 
ที่จ่ายให้ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต รวมทั้งผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต เนื่องในการชักชวนหรือ      
ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลได้ท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท และค่าบ าเหน็จที่บริษัทจ่ายไปเนื่องในการรับประกันภัย
ต่อ 
     4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operating Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ไม่เก่ียวกับ
การรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน    
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต        5-15 

 

     5) ต้นทุนทางการเงิน (Finance Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการก่อหนี้สินของ
บริษัทประกันชีวิต เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน ดอกเบี้ยที่เกิดจาก
สัญญาเช่าการเงิน เป็นต้น 
 4.3 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีรายละเอียดดังนี้  
  1) ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net  Profit  (Loss)) หมายถึง ยอดรวมรายได้หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย หากมี
ผลขาดทุนสุทธิ ให้แสดงจ านวนเงินไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บ 
  2) ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (Other Comprehensive Income) หมายถึง รายการรายได้และค่าใช้จ่าย 
รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ ซึ่งไม่อนุญาตให้รับรู้ในงบก าไรขาดทุน โดยมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินอ่ืน ตัวอย่างของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เช่น ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ผลก าไร
หรือขาดทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ เป็นต้น   
 
5. งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ (Statement of Changes in Owners’ Equity)  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของเป็นงบท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายการต่าง  ๆ ในส่วนของ
เจ้าของในระหว่างงวดบัญชี นั่นคือแสดงการเปลี่ยนแปลงระหว่างต้นงวดกับปลายงวดของรายการต่อไปนี้ 
 (1)  ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 
 (2)  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
 (3)  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 (4)  ส่วนเกินหุ้นทุนซื้อคืน 
 (5)  ก าไรสะสม 
 (6)  หุ้นทุนซื้อคืน 
 (7)  องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 
 การแสดงงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจ้าของแสดงได้ดังนี้ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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6. งบกระแสเงนิสด (Statement of Cash Flows) 
 งบกระแสเงินสดเป็นงบที่แสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดในระหว่างงวดบัญชี โดยแสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในยอดคงเหลือของเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน 
 6.1 กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (Cash Flows form Operating Activities) เป็นกระแสเงินสดซึ่ง
เกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และจากกิจกรรมอ่ืนที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีทั้งดา้นรบัและดา้นจา่ย  เช่น 
  (1)  เบี้ยประกันภัยจากการรับประกันภัยโดยตรง 
  (2)  เงินสดรับจา่ยเก่ียวกับการประกันภัยต่อ 
  (3)  เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ 
  (4)  เงนิสดจา่ยตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง 
  (5)  เงินสดจา่ยค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง เป็นต้น 
 6.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flows from Investing Activities) เป็นกระแสเงินสดที่เกิดจากการ
ได้มาและจ าหนา่ยสนิทรัพย์ระยะยาวซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการเทยีบเท่าเงินสด เช่น 
  (1)  เงินสดจา่ยซื้ออุปกรณ์ 
  (2)  เงินสดรับจากการขายที่ดนิ เป็นต้น 
 6.3 กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน (Cash Flows from Financing Activities) เป็นกระแสและเงินสดที่
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืมของกิจการ เช่น 
  (1)  เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน 
  (2)  เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ หรือเงินเพิ่มทุนจากส านักงานใหญ่ 
  (3)  เงินสดจา่ยคืนเงนิต้นให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้ 
  (4)  เงินสดจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ถอืหุ้น เป็นต้น 
 
 รูปแบบงบกระแสเงินสดของบรษิัทประกันชีวิตแสดงได้ดงัต่อไปนี้ 
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5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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6. งบกระแสเงนิสด (Statement of Cash Flows) 
 งบกระแสเงินสดเป็นงบที่แสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดในระหว่างงวดบัญชี โดยแสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในยอดคงเหลือของเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน 
 6.1 กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (Cash Flows form Operating Activities) เป็นกระแสเงินสดซึ่ง
เกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และจากกิจกรรมอ่ืนที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีทั้งดา้นรบัและดา้นจา่ย  เช่น 
  (1)  เบี้ยประกันภัยจากการรับประกันภัยโดยตรง 
  (2)  เงินสดรับจา่ยเก่ียวกับการประกันภัยต่อ 
  (3)  เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ 
  (4)  เงนิสดจา่ยตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง 
  (5)  เงินสดจา่ยค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง เป็นต้น 
 6.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flows from Investing Activities) เป็นกระแสเงินสดที่เกิดจากการ
ได้มาและจ าหนา่ยสนิทรัพย์ระยะยาวซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการเทยีบเท่าเงินสด เช่น 
  (1)  เงินสดจา่ยซื้ออุปกรณ์ 
  (2)  เงินสดรับจากการขายที่ดนิ เป็นต้น 
 6.3 กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน (Cash Flows from Financing Activities) เป็นกระแสและเงินสดที่
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืมของกิจการ เช่น 
  (1)  เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน 
  (2)  เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ หรือเงินเพิ่มทุนจากส านักงานใหญ่ 
  (3)  เงินสดจา่ยคืนเงนิต้นให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้ 
  (4)  เงินสดจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ถอืหุ้น เป็นต้น 
 
 รูปแบบงบกระแสเงินสดของบรษิัทประกันชีวิตแสดงได้ดงัต่อไปนี้ 
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งบกระแสเงินสดของบริษทัประกนัชีวติ 
 

บริษัท................................  ประกนัชีวติ 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที.่.......................... 25X1 และ 25X0 
      หน่วย: บาท 

 25X1 25X0 
 กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด าเนินงาน   
 เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง xxx xxx 
 เงินรับ (เงินจ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ xxx xxx 
 ดอกเบี้ยรับ xxx xxx 
 เงินปันผลรับ xxx xxx 
 รายได้จากการลงทุนอื่น xxx xxx 
 รายได้อื่น xxx xxx 
 เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภยัและค่าสินไหมทดแทนจากการรับ 
 ประกันภัยโดยตรง 

 
(xxx) 

 
(xxx) 

 ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (xxx) (xxx) 
 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยัอื่น (xxx) (xxx) 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (xxx) (xxx) 
 ค่าใช้จ่ายอื่น (xxx) (xxx) 
 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได ้ (xxx) (xxx) 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ (xxx) (xxx) 
 เงินให้กู้ยืม (xxx) (xxx) 
 เงินลงทุนอ่ืน (xxx) (xxx) 
 เงินฝากสถาบันการเงิน (xxx) (xxx) 
 ......................................... ___ ___ 
 เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด าเนินงาน xxx xxx 
 กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน xxx xxx 
 ซื้อท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ ์ xxx xxx 
 ......................................... ___ ___ 
 เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมการลงทุน xxx xxx 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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งบกระแสเงินสดของบริษทัประกนัชีวติ (ต่อ) 
 

     หน่วย: บาท 
 25X1 25X0 
 กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ   
 เงินเพิ่มทุน/เงินเพิ่มทุนจากส านักงานใหญ่* xxx xxx 
 เงินกู้ยืม xxx xxx 
 เงินปันผลผู้ถือหุ้น (xxx) (xxx) 
   
 ......................................... ___ ___ 
 เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ xxx xxx 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ xxx xxx 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นป ี xxx xxx 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี xxx xxx 
 
 
*ใช้ส าหรับสาขาของบริษัทต่างประเทศ 
หมายเหตุ:     1.  ในกรณีที่ดอกเบี้ยจ่ายมีนัยส าคัญและได้แยกแสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนให้แสดงในงบกระแสเงินสดในล าดับ 

 ก่อนรายการภาษีเงินได้ 
  2.  การแสดงรายการภายใต้กระแสเงินสดจากกิจกรรมแต่ละประเภทให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน

 การบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
 

 การแปลความหมายของงบกระแสเงินสด เงินสดสุทธิจากกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความหมายดังนี้ 
  1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมด าเนินงานจึงเป็นกิจกรรมหลักที่ส าคัญที่สุด คือเป็น
กิจกรรมก่อให้เกิดรายได้หรือหาก าไร การที่บริษัทประกันภัยมีก าไรนั้น มิได้หมายความว่า จะมีเงินสดเพิ่มขึ้นเสมอไป 
ก าไรขาดทุนค านวณจากเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) กล่าวคือรายได้ ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นงวดไหน จะบันทึกเป็นของ
งวดนั้น ซึ่งรายได้บางรายการยังไม่ได้รับเงิน และค่าใช้จ่ายบางรายการยังไม่ได้จ่ายเงิน แต่กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานเป็นการวิเคราะห์จากเงินสดได้มาและเงินสดใช้ไปจากการด าเนินงานในงวดนั้น ๆ เงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ด าเนินงานอาจเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ โดย 
   (1) ถ้าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นบวก แสดงถึงความสามารถของผู้บริหารในการสร้าง
เงินสดขึ้นเองภายในกิจการ โดยสามารถจัดหาเงินสดได้มากกว่าการจ่ายเป็นเงินสด ท าให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น หาก
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องย่อมแสดงถึงความส าเร็จของกิจการในระยะยาว 
   (2) ในทางตรงข้าม ถ้าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานติดลบ แสดงถึงความสามารถในการ
สร้างเงินสดขึ้นเองภายในกิจการมีน้อย กล่าวคือเงินสดได้มาจากการด าเนินงานน้อยกว่าเงินสดที่ต้องใช้ ส่งผลให้    
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5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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งบกระแสเงินสดของบริษทัประกนัชีวติ (ต่อ) 
 

     หน่วย: บาท 
 25X1 25X0 
 กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ   
 เงินเพิ่มทุน/เงินเพิ่มทุนจากส านักงานใหญ่* xxx xxx 
 เงินกู้ยืม xxx xxx 
 เงินปันผลผู้ถือหุ้น (xxx) (xxx) 
   
 ......................................... ___ ___ 
 เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ xxx xxx 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ xxx xxx 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นป ี xxx xxx 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี xxx xxx 
 
 
*ใช้ส าหรับสาขาของบริษัทต่างประเทศ 
หมายเหตุ:     1.  ในกรณีที่ดอกเบี้ยจ่ายมีนัยส าคัญและได้แยกแสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนให้แสดงในงบกระแสเงินสดในล าดับ 

 ก่อนรายการภาษีเงินได้ 
  2.  การแสดงรายการภายใต้กระแสเงินสดจากกิจกรรมแต่ละประเภทให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน

 การบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
 

 การแปลความหมายของงบกระแสเงินสด เงินสดสุทธิจากกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความหมายดังนี้ 
  1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมด าเนินงานจึงเป็นกิจกรรมหลักที่ส าคัญที่สุด คือเป็น
กิจกรรมก่อให้เกิดรายได้หรือหาก าไร การที่บริษัทประกันภัยมีก าไรนั้น มิได้หมายความว่า จะมีเงินสดเพิ่มขึ้นเสมอไป 
ก าไรขาดทุนค านวณจากเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) กล่าวคือรายได้ ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นงวดไหน จะบันทึกเป็นของ
งวดนั้น ซึ่งรายได้บางรายการยังไม่ได้รับเงิน และค่าใช้จ่ายบางรายการยังไม่ได้จ่ายเงิน แต่กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานเป็นการวิเคราะห์จากเงินสดได้มาและเงินสดใช้ไปจากการด าเนินงานในงวดนั้น ๆ เงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ด าเนินงานอาจเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ โดย 
   (1) ถ้าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นบวก แสดงถึงความสามารถของผู้บริหารในการสร้าง
เงินสดขึ้นเองภายในกิจการ โดยสามารถจัดหาเงินสดได้มากกว่าการจ่ายเป็นเงินสด ท าให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น หาก
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องย่อมแสดงถึงความส าเร็จของกิจการในระยะยาว 
   (2) ในทางตรงข้าม ถ้าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานติดลบ แสดงถึงความสามารถในการ
สร้างเงินสดขึ้นเองภายในกิจการมีน้อย กล่าวคือเงินสดได้มาจากการด าเนินงานน้อยกว่าเงินสดที่ต้องใช้ ส่งผลให้    
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เงินสดขาดมือ ซึ่งหากมีผลติดลบอย่างต่อเนื่อง ย่อมท าให้ผู้เอาประกันภัย นักลงทุนและเจ้าหนี้ขาดความเชื่อมั่น ซึ่ง
ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของกิจการ 
  2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เป็นการพิจารณาว่าผู้บริหารกิจการได้จัดหาสินทรัพย์ถาวรใหม่
เพิ่มข้ึนมากน้อยเพียงไร โดย 
           (1) ถ้าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน เป็นบวก แสดงว่าบริษัทมีขายสินทรัพย์ถาวรเก่าออกไป
มากกว่าการจ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรใหม่เพิ่ม จึงไม่จ าเป็นต้องจัดหาเงินสดเพิ่มเติมจากกิจกรรมอ่ืน ๆ 
          (2) แต่หากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนติดลบ แสดงว่าบริษัทมีการจ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินทรัพย์
ถาวรใหม่เพิ่มมากกว่าการขายสินทรัพย์ถาวรเก่าออกไป ซึ่งต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าเงินสดสุทธจิากกิจกรรมด าเนินงานซึ่ง
เป็นกิจกรรมหลักมีเพียงพอหรือไม่ หากเพียงพอก็แสดงถึงประสิทธิภาพของผู้บริหารในการสร้างเงินสดขึ้นเองภายใน
กิจการ แต่หากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานมีน้อยกว่าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน แสดงว่าบริษัทจึงต้องใช้
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินให้เพียงพอต่อการลงทุน 
    3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เป็นการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการจัดหาเงินของบริษัท
ประกันชีวิต ทั้งนี้  แหล่งเงินทุนเพื่อความเติบโตของบริษัทในระยะยาวประกอบด้วย เงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ด าเนินงาน เงินสดรับจากการขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้น และเงินกู้หรือภาระผูกพันระยะยาว ซึ่งเงินกู้หรือภาระผูกพันระยะ
ยาวเป็นแหล่งเงินทุนที่มีความเสี่ยงมากที่สุด เพราะกิจการมีภาระการจ่ายดอกเบี้ยและคืนหนี้สินเมื่อครบก าหนด 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจึงเป็นการเปรียบเทียบเงินสดที่ได้มากับเงินสดที่ต้องใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
ซึ่งเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินอาจเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ การแปลความหมายของกระแสเงินสดจากกิจกรรม
จัดหาเงินมักเป็นการเปรียบเทียบเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานกับเงินสดที่จ่ายคืนภาระหนี้สินระยะยาวในงวด
นั้น โดย 
        (1) หากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานมากกว่าเงินสดจ่ายคืนเงินกู้หรือภาระหนี้สินในงวดนั้น 
แสดงว่าผู้บริหารสามารถสร้างเงินสดขึ้นเองภายในกิจการเพียงพอส าหรับการจ่ายคืนภาระหนี้สิน ส่งผลให้กิจการมี
ความเสี่ยงน้อยในการจัดหาเงิน  
         (2) แต่หากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานน้อยกว่าเงินสดจ่ายคืนเงินกู้หรือภาระหนี้สินในงวด
นั้น แสดงว่าผู้บริหารสามารถสร้างเงินสดขึ้นเองภายในกิจการไม่เพียงพอส าหรับการจ่ายคืนภาระหนี้สิน ส่งผลให้
กิจการมีความเสี่ยงมากในการจัดหาเงิน 
  
7. หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (Notes to Financial Statement) 
 บริษัทประกันชีวิตต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 4 เรื่องสัญญาประกันภัยได้ให้แนวทางในการเปิดเผยข้อมูล (ก าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป) ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผย มี 3 ส่วน ได้แก่ หลักเกณฑ์และสรุปนโยบาย
การบัญชีที่ส าคัญ ประมาณการและข้อสมมุติฐาน และข้อมูลเพิ่มเติมและการบริหารความเสี่ยง ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะแนว
ทางการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตามมาตฐานการบัญชี และตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน      
บางรายการเท่านั้น 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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 7.1 แนวทางการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคัญตามมาตฐานการบัญชี มีดังนี้ 
  1) การเปิดเผยข้อมลูเพ่ือระบแุละอธิบายถึงจ านวนเงินในงบการเงินท่ีเกิดจากสัญญาประกันภัย เช่น 

    (1)  นโยบายการบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัย และสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
    (2) สินทรัพย์ หนี้สิน และค่าใช้จ่าย ที่รับรู้ในงบการเงิน 
    (3)  การกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินจากสัญญาประกันภัย สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และ

ต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
  2) การเปิดเผยลกัษณะและขอบเขตของความเส่ียงท่ีเกิดจากสัญญาประกันภัย  เช่น 
   (1) วัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย และ
วิธีการที่จะใช้จัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น 
      (2) ข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย (ทั้งก่อนและหลังการใช้การประกันภัยต่อเพื่อ
ลดความเสี่ยง) รวมทั้งข้อมูลเก่ียวกับ 
                       ก. ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย ซึ่งความเสี่ยงจากการประเมินส ารอง
ประกันภัยต่ าไปซึ่งอาจไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่เพียงพอต่อค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้
ประเมินไว้ตามสัญญาประกันภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
      ข. การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย รวมถึงวิธีการที่ผู้บริหารใช้เพื่อ
พิจารณาการกระจุกตัวของความเสี่ยงดังกล่าว และการอธิบายถึงลักษณะร่วมที่ระบุถึงการกระจุกตัวแต่ละประเภท 
เช่น ประเภทของเหตุการณ์ที่รับประกันภัย พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือสกุลเงิน เป็นต้น 
                   (3) จ านวนค่าสินไหมทดแทน (จ านวนเงินจ่ายตามกรมธรรม์) ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับจ านวน
ที่ประมาณการไว้ โดยต้องเปิดเผยย้อนหลังตั้งแต่รอบบัญชีที่ค่าสินไหมทดแทนที่มีสาระส าคัญล่าสุดเกิดขึ้น ซึ่งค่า
สินไหมทดแทนดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับจ านวนเงินและระยะเวลาของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนัน้ แต่
ไม่จ าเป็นต้องย้อนหลังไปเกินกว่าสิบปี และไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยค่าสินไหมทดแทนหากความไม่แน่นอนของจ านวน
เงินและจังหวะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสามารถยุติได้ภายในหนึ่งปี เป็นต้น     
 7.2 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในที่นี้จะยกตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลของ 2 
รายการคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
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5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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 7.1 แนวทางการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคัญตามมาตฐานการบัญชี มีดังนี้ 
  1) การเปิดเผยข้อมลูเพ่ือระบแุละอธิบายถึงจ านวนเงินในงบการเงินท่ีเกิดจากสัญญาประกันภัย เช่น 

    (1)  นโยบายการบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัย และสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
    (2) สินทรัพย์ หนี้สิน และค่าใช้จ่าย ที่รับรู้ในงบการเงิน 
    (3)  การกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินจากสัญญาประกันภัย สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และ

ต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
  2) การเปิดเผยลกัษณะและขอบเขตของความเส่ียงท่ีเกิดจากสัญญาประกันภัย  เช่น 
   (1) วัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย และ
วิธีการที่จะใช้จัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น 
      (2) ข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย (ทั้งก่อนและหลังการใช้การประกันภัยต่อเพื่อ
ลดความเสี่ยง) รวมทั้งข้อมูลเก่ียวกับ 
                       ก. ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย ซึ่งความเสี่ยงจากการประเมินส ารอง
ประกันภัยต่ าไปซึ่งอาจไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่เพียงพอต่อค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้
ประเมินไว้ตามสัญญาประกันภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
      ข. การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย รวมถึงวิธีการที่ผู้บริหารใช้เพื่อ
พิจารณาการกระจุกตัวของความเสี่ยงดังกล่าว และการอธิบายถึงลักษณะร่วมที่ระบุถึงการกระจุกตัวแต่ละประเภท 
เช่น ประเภทของเหตุการณ์ที่รับประกันภัย พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือสกุลเงิน เป็นต้น 
                   (3) จ านวนค่าสินไหมทดแทน (จ านวนเงินจ่ายตามกรมธรรม์) ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับจ านวน
ที่ประมาณการไว้ โดยต้องเปิดเผยย้อนหลังตั้งแต่รอบบัญชีที่ค่าสินไหมทดแทนที่มีสาระส าคัญล่าสุดเกิดขึ้น ซึ่งค่า
สินไหมทดแทนดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับจ านวนเงินและระยะเวลาของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนัน้ แต่
ไม่จ าเป็นต้องย้อนหลังไปเกินกว่าสิบปี และไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยค่าสินไหมทดแทนหากความไม่แน่นอนของจ านวน
เงินและจังหวะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสามารถยุติได้ภายในหนึ่งปี เป็นต้น     
 7.2 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในที่นี้จะยกตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลของ 2 
รายการคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
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1) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
                   (หน่วย: พันบาท) 
         31 ธันวาคม 25X1    31 ธันวาคม 25X0 
   

เงินสดในมือ            4,023           10,818 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน                985,728            1,320,373 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อสิ้นก าหนดระยะเวลา           2,070,000                   1,310,000 
รวมเงินสดและเงนิฝากสถาบนัการเงิน               3,059,751                   2,641,191 
หัก  เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบก าหนดเกินกวา่ 
      3 เดือนนับแต่วนัได้มา                                             (880,000)                  (1,310,000) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                       2,179,751        1,331,191 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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   2.3) เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 

  หน่วย: บาท 
 31 ธันวาคม 25X1 31 ธันวาคม 25X0 
 

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจ าหน่าย 

ร้อยละของ                          
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย ์                  

ต่อสินทรัพย์รวม 
ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจ าหน่าย 

ร้อยละของ                     
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย ์                  

ต่อสินทรัพย์รวม 
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     
พันธบัตรรัฐบาลไทย 83,649,675,007 48.57 70,965,540,915 49.43 
พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกจิ 16,601,881,828 9.64 14,266,402,411 9.94 
หุ้นกู้ 2,794,134,742 1.62 2,595,140,818 1.81 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 2,500,000,000 1.45 2,500,000,000 1.74 
รวม 105,545,691,577 61.28 90,327,084,144 62.92 
หลกัทรัพย์เอกชน     
ตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน 10,169,376,537 5.90 9,072,307,669 6.32 
หุ้นกู ้ 10,915,244,966 6.34 9,739,819,027 6.78 
รวม 21,084,621,503 12.24 18,812,126,696 13.10 
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ     
พันธบัตร 2,684,276,790 1.56 2,370,936,657 1.65 
หุ้นกู้ 10,166,391,468 5.90 3,799,633,765 2.65 
รวม 12,850,668,258 7.46 6,170,570,422 4.30 
เงนิฝากสถาบันการเงนิที่ครบก าหนด                                                                                                                                                     
เกนิกว่า 3 เดอืน     

เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 1,010,000,000 0.59 450,000,000 0.31 
บัตรเงินฝาก 300,000,000 0.17 300,000,000 0.21 
รวม 1,310,000,000 0.76 750,000,000 0.52 
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 140,790,981,338 81.74 116,059,781,262 80.84 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต     5-3 
 

 
 
 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต        5-3 

 
5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 

 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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   2.3) เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 

  หน่วย: บาท 
 31 ธันวาคม 25X1 31 ธันวาคม 25X0 
 

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจ าหน่าย 

ร้อยละของ                          
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย ์                  

ต่อสินทรัพย์รวม 
ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจ าหน่าย 

ร้อยละของ                     
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย ์                  

ต่อสินทรัพย์รวม 
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     
พันธบัตรรัฐบาลไทย 83,649,675,007 48.57 70,965,540,915 49.43 
พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกจิ 16,601,881,828 9.64 14,266,402,411 9.94 
หุ้นกู้ 2,794,134,742 1.62 2,595,140,818 1.81 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 2,500,000,000 1.45 2,500,000,000 1.74 
รวม 105,545,691,577 61.28 90,327,084,144 62.92 
หลกัทรัพย์เอกชน     
ตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน 10,169,376,537 5.90 9,072,307,669 6.32 
หุ้นกู ้ 10,915,244,966 6.34 9,739,819,027 6.78 
รวม 21,084,621,503 12.24 18,812,126,696 13.10 
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ     
พันธบัตร 2,684,276,790 1.56 2,370,936,657 1.65 
หุ้นกู้ 10,166,391,468 5.90 3,799,633,765 2.65 
รวม 12,850,668,258 7.46 6,170,570,422 4.30 
เงนิฝากสถาบันการเงนิที่ครบก าหนด                                                                                                                                                     
เกนิกว่า 3 เดอืน     

เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 1,010,000,000 0.59 450,000,000 0.31 
บัตรเงินฝาก 300,000,000 0.17 300,000,000 0.21 
รวม 1,310,000,000 0.76 750,000,000 0.52 
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 140,790,981,338 81.74 116,059,781,262 80.84 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

 กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของบริษัทประกันชีวิต   5-27 
 

 
 

2.4) เงินลงทุนทัว่ไป 
  หน่วย: บาท 
 31 ธันวาคม 25X1 31 ธันวาคม 25X0 
 

ราคาทุน 

ร้อยละของ                    
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย ์                    

ต่อสินทรัพย์รวม ราคาทุน 

ร้อยละของ                   
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย ์                      

ต่อสินทรัพย์รวม 
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด                             

ในประเทศ 29,887,830 0.02 29,887,830 0.02 
      ต่างประเทศ 17,074,400 0.01 17,074,400 0.01 
รวมเงินลงทุนทั่วไป 46,962,230 0.03 46,962,230 0.03 

 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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เร่ืองที ่ 5.2    
แนวคดิเกีย่วกบัการวเิคราะห์งบการเงนิ 
 
 
 งบการเงินแสดงในรูปของรายงานต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ณ วันสิ้นงวดหรือในงวดบัญชีนั้น ๆ ว่ามีจ านวนเท่าไร แต่งบการเงินนั้นเอง
ไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงจุดดีและจุดบกพร่องที่เกิดข้ึนจากการบริหารงานของกิจการมากนัก เพราะข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลเชิง
สรุป ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่อไป 
 
1. ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงนิ 
 การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึงการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท
ประกันชีวิต โดยน าข้อมูลที่ได้มาจากงบการเงินและข้อมูลจากรายงานอ่ืน มาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้าน    
ต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคงทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน และ
ความสามารถในการหาก าไร ซึ่งนายหน้าประกันชีวิตสามารถน ามาใช้เครื่องมือในการประเมินบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลทาง
การเงินที่นายหน้าประกันชีวิตสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายก็คืองบการเงิน ดังนั้น การศึกษาและวิเคราะห์งบการเงินจะ
ช่วยให้นายหน้าประกันชีวิตทราบถึงข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตต่าง ๆ ได้ 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวเิคราะห์งบการเงนิ 
 การวิเคราะห์งบการเงินโดยการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่นายหน้าประกันชีวิตสามารถประเมิน
บริษัท โดยวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินมีดังนี้ 
 2.1 เพือ่ใช้วัดความเข้มแข็งของฐานะการเงินและความสามารถในการด าเนินงาน งบแสดงฐานะการเงินเป็น
งบที่แสดงสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น คือแสดงถึงทรัพยากรที่มีอยู่และแหล่งเงินทุนจากทั้งภาระหนี้สินที่ต้อง
ช าระในอนาคตและจากส่วนของเจ้าของ หากมีการบริหารงานที่เหมาะสมจะช่วยให้ฐานะการเงินของบริษัทมีความ
เข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว ส าหรับงบก าไรขาดทุนนั้นแสดงถึงความสามารถในการด าเนินงานโดยแสดงผลลพัธ์จาก
การเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย หากมีผลก าไรจะส่งผลต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือก าไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสนับสนุน
ความเข้มแข็งของฐานะการเงินมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน หากการบริหารงานผิดพลาดท าให้ประสบผลขาดทุน ก็จะ
ส่งผลทางลบต่อฐานะการเงิน ดังนั้นการวิเคราะห์งบการเงินซึ่งช่วยวัดทั้งความเข้มแข็งของฐานะการเงินและความสามารถ
ในการด าเนินงานของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2.2 เพื่อทราบถึงจดุดีและจดุบกพร่องเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ข้อมูลจากงบแสดงฐานะ
การเงินสามารถใช้ในการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัท ซึ่งหากวิเคราะห์ร่วมกับรายการในงบก าไรขาดทุน ก็จะท าให้
ทราบถึงข้อดีและข้อบกพร่องในด้านอ่ืน ๆ เป็นต้นว่า ด้านโครงสร้างทางการเงิน และด้านความสามารถในการหาก าไร 
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5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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เร่ืองที ่ 5.2    
แนวคดิเกีย่วกบัการวเิคราะห์งบการเงนิ 
 
 
 งบการเงินแสดงในรูปของรายงานต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ณ วันสิ้นงวดหรือในงวดบัญชีนั้น ๆ ว่ามีจ านวนเท่าไร แต่งบการเงินนั้นเอง
ไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงจุดดีและจุดบกพร่องที่เกิดข้ึนจากการบริหารงานของกิจการมากนัก เพราะข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลเชิง
สรุป ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่อไป 
 
1. ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงนิ 
 การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึงการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท
ประกันชีวิต โดยน าข้อมูลที่ได้มาจากงบการเงินและข้อมูลจากรายงานอ่ืน มาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้าน    
ต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคงทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน และ
ความสามารถในการหาก าไร ซึ่งนายหน้าประกันชีวิตสามารถน ามาใช้เครื่องมือในการประเมินบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลทาง
การเงินที่นายหน้าประกันชีวิตสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายก็คืองบการเงิน ดังนั้น การศึกษาและวิเคราะห์งบการเงินจะ
ช่วยให้นายหน้าประกันชีวิตทราบถึงข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตต่าง ๆ ได้ 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวเิคราะห์งบการเงนิ 
 การวิเคราะห์งบการเงินโดยการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่นายหน้าประกันชีวิตสามารถประเมิน
บริษัท โดยวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินมีดังนี้ 
 2.1 เพือ่ใช้วัดความเข้มแข็งของฐานะการเงินและความสามารถในการด าเนินงาน งบแสดงฐานะการเงินเป็น
งบที่แสดงสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น คือแสดงถึงทรัพยากรที่มีอยู่และแหล่งเงินทุนจากทั้งภาระหนี้สินที่ต้อง
ช าระในอนาคตและจากส่วนของเจ้าของ หากมีการบริหารงานที่เหมาะสมจะช่วยให้ฐานะการเงินของบริษัทมีความ
เข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว ส าหรับงบก าไรขาดทุนนั้นแสดงถึงความสามารถในการด าเนินงานโดยแสดงผลลพัธ์จาก
การเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย หากมีผลก าไรจะส่งผลต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือก าไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสนับสนุน
ความเข้มแข็งของฐานะการเงินมากยิ่งข้ึน ในทางกลับกัน หากการบริหารงานผิดพลาดท าให้ประสบผลขาดทุน ก็จะ
ส่งผลทางลบต่อฐานะการเงิน ดังนั้นการวิเคราะห์งบการเงินซึ่งช่วยวัดทั้งความเข้มแข็งของฐานะการเงินและความสามารถ
ในการด าเนินงานของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2.2 เพื่อทราบถึงจดุดีและจดุบกพร่องเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ข้อมูลจากงบแสดงฐานะ
การเงินสามารถใช้ในการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัท ซึ่งหากวิเคราะห์ร่วมกับรายการในงบก าไรขาดทุน ก็จะท าให้
ทราบถึงข้อดีและข้อบกพร่องในด้านอ่ืน ๆ เป็นต้นว่า ด้านโครงสร้างทางการเงิน และด้านความสามารถในการหาก าไร 
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 2.3 เพือ่ประมาณการแนวโน้มในอนาคต การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทประกัน
ชีวิตในหลายงวดบัญชี ผลที่ได้จะช่วยในการประมาณการแนวโน้มในอนาคตได้ 
 2.4 เพื่อใช้เป็นส่ิงเตือนภัยล่วงหน้า นายหน้าประกันชีวิตสามารถพิจารณาอัตราส่วนจาการวิเคราะห์โดย
เปรียบเทียบกับอัตราส่วนมาตรฐาน หรือจ านวนเงินหรืออัตราส่วนในระดับที่ยอมรับ ท าให้ทราบถึงปัญหาและเป็นสิง่ที่
เตือนภัย เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ผู้เอาประกันภัยต่อไป 
 2.5 เพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท การวิเคราะห์รายงานในงบการเงิน จะเป็นการ
ส่งเสริมให้บริษัทประกันชีวิตได้ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของส านักงานใหญ่ ต้องไม่ต่ ากว่า 
50 ล้านบาท เป็นต้น  
 2.6 เพื่อสร้างความม่ันใจแก่ผู้ มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัท การวิเคราะห์ข้อมูลจากงบ
การเงินช่วยให้ผู้ลงทุน ผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันชีวิต เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนมั่นใจในฐานะการเงิน ผล
การด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทประกันชีวิต เช่น นายหน้าประกันชีวิต สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้
มั่นใจในความมั่นคงของบริษัท เป็นต้น 
 
3. ขั้นตอนของการวเิคราะห์งบการเงนิ 
 การวิเคราะห์งบการเงินแบ่งออกเป็น 6 ข้ันตอนดังนี้ 
 3.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินอาจแตกต่าง
ตามการใช้ประโยชน์หรือบริหารงาน เช่น ใช้ในการจัดท างบประมาณ ใช้ในการควบคุมหรือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยการน าผลงานจริงมาเปรียบเทียบกับแผนงานที่ตั้งไว้ รวมทั้งเปรียบเทียบกับจ านวนเงินหรืออัตราส่วนที่
ใช้เป็นมาตรฐาน  
 3.2 รวบรวมข้อมูลงบการเงินที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ เป็นการเก็บข้อมูลที่ต้องน ามาใช้ในการวิเคราะห์จาก
งบการเงินของบริษัทเอง หรือของบริษัทอื่นที่ต้องการเปรียบเทียบ ส าหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 3 ปี 5 ปี เป็นต้น  
 3.3 จัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ โดยจัดข้อมูลให้สามารถน าไปวิเคราะห์ได้สะดวกตาม
วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ งบการเงินบางลักษณะ เช่น งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการ  อาจต้องน ารายการมาจัดเพื่อให้เปรียบเทียบกับกิจการอื่นซึ่งจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ เป็นต้น 
 3.4 เลือกวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน วิธีการวิเคราะห์ที่ใช้กันโดยทั่วไป ได้แก่ 
   3.4.1 การวิเคราะห์งบการเงินเป็นอัตราร้อยละ 
   3.4.2 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 3.5 วิเคราะห์งบการเงิน โดยวิเคราะห์ตามวิธีการต่าง ๆ ตามขั้นที่ 4 แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือ
มาตรฐานที่ก าหนด  
 3.6 สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์งบการเงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยจัดท า
รายงานเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
4. วธิีการวเิคราะห์งบการเงนิ 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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            การวิเคราะห์งบการเงินในที่นี้จะแบ่งเป็น 2 วิธี คือ การวิเคราะห์งบการเงินเป็นอัตราร้อยละ และการ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

4.1 การวิเคราะห์งบการเงินเป็นอัตราร้อยละ งบการเงินแสดงข้อมูลเป็นหน่วยเงินตรา การที่จะน าข้อมูลใน
งบการเงินมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นนั้น จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์งบการเงินโดยการเปรียบเทียบเพื่อ
จะได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอาจเปรียบเทียบเป็นจ านวนเงินหรืออัตราร้อยละ เช่น  เปรียบเทียบรายการในงบ
แสดงฐานะการเงินเป็นร้อยละของสินทรัพย์รวม หรือเปรียบเทียบรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นร้อยละของ
รายได้ หรือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของรายการของปีปัจจุบันเป็นร้อยละของปีที่ผ่านมา เป็นต้น โดยอาจ
เปรียบเทียบงบการเงินของบริษัทเอง กับอัตราเฉลี่ยของธุรกิจประกันชีวิตหรือเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนดก็ได้ ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบงบการเงินของงวดต่าง  ๆ 
แล้วพบว่าบางรายการเปลี่ยนแปลงไป เช่น เบี้ยประกันชีวิตค้างรับเพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท จ านวนเงินนี้อาจถือว่าเป็น
จ านวนเงินเล็กน้อยก็ได้ถ้าเทียบกับขนาดของธุรกิจ แต่หากวิเคราะห์แล้วพบว่าเพิ่มขึ้น 10% จากปีท่ีผ่านมา อัตรา  
ร้อยละดังกล่าวจะให้ความหมายมากกว่าการแสดงเป็นจ านวนเงิน การวิเคราะห์งบการเงินเป็นอัตราร้อยละสามารถ
วิเคราะห์ตามแนวด่ิงคือ เปรียบเทียบรายการในงวดเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ตามแนวนอนคือ การ
เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงวดปัจจุบันกับงวดผ่านมาก็ได้หลาย  ๆ งวด 
รายละเอียดเก่ียวกับการวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่งและแนวนอนนั้น จะสามารถศึกษาได้ในเร่ืองที่ 5.3 ต่อไป 
 4.2 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงินเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของรายการในงบ
การเงิน โดยเปรียบเทียบกันในลักษณะอัตราส่วน รายการที่มาเปรียบเทียบกันนั้นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกัน หน่วยที่
ค านวณได้อาจแสดงในรูปของสัดส่วน อัตราร้อยละ ครั้ง เท่าหรือรอบ 
 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจประกันชีวิตแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ความมั่นคงทางการเงิน 
2) สภาพคล่อง 
3) ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
4) โครงสร้างทางการเงิน 
5) ความสามารถในการท าก าไร 

 ตัวเลขที่ค านวณได้จากอัตราส่วนใด ๆ จะไม่ได้แสดงว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ เช่น อัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ลงทุนเท่ากับ 5 รอบ ตัวเลข 5 รอบดังกล่าวไม่ได้แสดงว่าการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจเพียงไร แต่จะมี
ความหมายก็ต่อเมื่อน าตัวเลขที่ค านวณได้ไปเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการเงิน มาตรฐานหรือช่วงที่ยอมรับได้ที่ใช้เป็น
เกณฑ์ต่อไป  
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5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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            การวิเคราะห์งบการเงินในที่นี้จะแบ่งเป็น 2 วิธี คือ การวิเคราะห์งบการเงินเป็นอัตราร้อยละ และการ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

4.1 การวิเคราะห์งบการเงินเป็นอัตราร้อยละ งบการเงินแสดงข้อมูลเป็นหน่วยเงินตรา การที่จะน าข้อมูลใน
งบการเงินมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นนั้น จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์งบการเงินโดยการเปรียบเทียบเพื่อ
จะได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอาจเปรียบเทียบเป็นจ านวนเงินหรืออัตราร้อยละ เช่น  เปรียบเทียบรายการในงบ
แสดงฐานะการเงินเป็นร้อยละของสินทรัพย์รวม หรือเปรียบเทียบรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นร้อยละของ
รายได้ หรือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของรายการของปีปัจจุบันเป็นร้อยละของปีที่ผ่านมา เป็นต้น โดยอาจ
เปรียบเทียบงบการเงินของบริษัทเอง กับอัตราเฉลี่ยของธุรกิจประกันชีวิตหรือเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนดก็ได้ ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบงบการเงินของงวดต่าง  ๆ 
แล้วพบว่าบางรายการเปลี่ยนแปลงไป เช่น เบี้ยประกันชีวิตค้างรับเพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท จ านวนเงินนี้อาจถือว่าเป็น
จ านวนเงินเล็กน้อยก็ได้ถ้าเทียบกับขนาดของธุรกิจ แต่หากวิเคราะห์แล้วพบว่าเพิ่มขึ้น 10% จากปีที่ผ่านมา อัตรา  
ร้อยละดังกล่าวจะให้ความหมายมากกว่าการแสดงเป็นจ านวนเงิน การวิเคราะห์งบการเงินเป็นอัตราร้อยละสามารถ
วิเคราะห์ตามแนวดิ่งคือ เปรียบเทียบรายการในงวดเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ตามแนวนอนคือ การ
เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงวดปัจจุบันกับงวดผ่านมาก็ได้หลาย  ๆ งวด 
รายละเอียดเก่ียวกับการวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่งและแนวนอนนั้น จะสามารถศึกษาได้ในเร่ืองที่ 5.3 ต่อไป 
 4.2 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงินเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของรายการในงบ
การเงิน โดยเปรียบเทียบกันในลักษณะอัตราส่วน รายการที่มาเปรียบเทียบกันนั้นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกัน หน่วยที่
ค านวณได้อาจแสดงในรูปของสัดส่วน อัตราร้อยละ ครั้ง เท่าหรือรอบ 
 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจประกันชีวิตแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ความมั่นคงทางการเงิน 
2) สภาพคล่อง 
3) ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
4) โครงสร้างทางการเงิน 
5) ความสามารถในการท าก าไร 

 ตัวเลขที่ค านวณได้จากอัตราส่วนใด ๆ จะไม่ได้แสดงว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ เช่น อัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ลงทุนเท่ากับ 5 รอบ ตัวเลข 5 รอบดังกล่าวไม่ได้แสดงว่าการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจเพียงไร แต่จะมี
ความหมายก็ต่อเมื่อน าตัวเลขที่ค านวณได้ไปเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการเงิน มาตรฐานหรือช่วงที่ยอมรับได้ที่ใช้เป็น
เกณฑ์ต่อไป  
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 กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของบริษัทประกันชีวิต   5-31 
 

 
 

5. อตัราส่วนทางการเงนิทีใ่ช้ในการเปรียบเทยีบ 
 อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบมีหลายลักษณะ ดังนี้ 
 5.1  อัตราส่วนที่หน่วยงานภาครัฐก าหนด เป็นการเปรียบเทียบจ านวนเงินหรืออัตราส่วนทางการเงินปีปัจจุบัน
กับปีอ่ืน ๆ อัตราส่วนหรือค่ามาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ได้ก าหนดไว้เป็นแนวทางการด าเนินงานของบริษัทประกันชีวิต โดยอัตราส่วนทางการเงินและค่ามาตรฐานในระบบ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) ของบริษัทประกันชีวิตแสดงได้ดังตารางที่ 5.1 
 

ตารางที ่5.1 อตัราส่วนทางการเงนิและค่ามาตรฐานในระบบสัญญาณเตอืนภัยล่วงหน้าของบริษัทประกนัชีวติ 
 

อตัราส่วนทางการเงนิ ค่ามาตรฐาน 
1.  อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย  140% 
2.  ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของส านักงานใหญ่ (ราคาบัญชีตามงบการเงิน)  50  ล้านบาท 
3.  อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อส ารองประกันภัย  100% 
4.  อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน  3.0% 
5.  อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน (R) -10% < = R < = 50% 
6.  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  0% 
7.  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย-ปีแรก ต่อเบี้ยประกันภัยสุทธิ < = 100% 
8.  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย-ปีต่อไป ต่อเบี้ยประกันภัยสุทธิ < = 40% 
 
ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันชีวิต (2557) 
 
 ทั้งนี้ อัตราส่วนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจประกันชีวิต 
 5.2 อัตราส่วนเฉลี่ยของธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมหรืออัตราส่วนของอุตสาหกรรม เป็นการน าข้อมูลทาง
การเงินของบริษัท ในธุรกิจประกันชีวิตมาหาค่าเฉลี่ย แต่อัตราส่วนเฉลี่ยนี้ได้มาจากกิจการมากมายหลายระดับ ซึ่งมี
ความต่างกันในแง่ขนาด รายได้ สินทรัพย์ ท าเลที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้นการเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ย
นี้ อาจให้เห็นเพียงภาพกว้าง ๆ ว่าบริษัทประกันชีวิตนั้นแตกต่างจากการด าเนินงานเฉลี่ยของธุรกิจประกันชีวิตโดยรวม
อย่างไร 
  5.3 อัตราส่วนของบริษัทคู่แข่ง เป็นการเปรียบเทียบกับบริษัทประกันชีวิตอ่ืนที่เป็นคู่แข่งที่มีขนาดใกล้เคียง
กัน ท าให้เห็นได้ชัดว่าผลการด าเนินงานดีหรือด้อยกว่าคู่แข่งขันในด้านใด 
 
 
 5.4 อัตราส่วนมาตรฐานของบริษัทเอง อัตราส่วนนี้เป็นการพิจารณาถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของ
กิจการเองช่วงเวลาต่าง ๆ กัน ปัจจัยภายในจะเก่ียวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และต้นทุน 
นโยบายของบริษัทในช่วงเวลาต่าง ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านการด าเนินงานบางลักษณะ เป็นต้น ส่วนปัจจัย
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ภายนอก ได้แก่ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กฎหมาย คู่แข่งขัน เป็นต้น อัตราส่วนมาตรฐานของบริษัทเอง มักใช้ใน
การจัดท างบประมาณทั้งระยะยาวและระยะสั้นตามแผน ปฏิบัติงานต่อไป 
 5.5  อัตราส่วนของกิจการในปีต่าง ๆ เป็นการเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินปีปัจจุบันกับปีอ่ืน ๆ ของบริษัท
เอง 
 ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน จะสามารถศึกษาได้ในเร่ืองที่ 5.4-5.8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต     5-3 
 

 
 
 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต        5-3 

 
5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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5-32   คู่มือปฏิบัติงำนส ำหรับนำยหนำ้ประกันชวีิต 
 

 
 

ภายนอก ได้แก่ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กฎหมาย คู่แข่งขัน เป็นต้น อัตราส่วนมาตรฐานของบริษัทเอง มักใช้ใน
การจัดท างบประมาณทั้งระยะยาวและระยะสั้นตามแผน ปฏิบัติงานต่อไป 
 5.5  อัตราส่วนของกิจการในปีต่าง ๆ เป็นการเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินปีปัจจุบันกับปีอ่ืน ๆ ของบริษัท
เอง 
 ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน จะสามารถศึกษาได้ในเร่ืองที่ 5.4-5.8  
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 กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของบริษัทประกันชีวิต   5-33 
 

 
 

เร่ืองที ่ 5.3 
การวเิคราะห์งบการเงนิของบริษัทประกนัชีวติโดยใช้อตัราร้อยละ 
 
 
 การวิเคราะห์งบการเงินเป็นอัตราร้อยละ สามารถวิเคราะห์ได้ใน 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง
และการวิเคราะห์ในตามแนวนอน 

 
1. การวเิคราะห์งบการเงนิตามแนวดิง่  
 การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Vertical Analysis) เป็นการวิเคราะห์งบการเงินเป็นอัตราร้อยละโดย
เปรียบเทียบรายการแต่ละรายการในงบการเงินกับยอดรวม ทั้งนี้จะให้ยอดรวมเป็น 100 แล้วค านวณว่าแต่ละรายการ
เป็นร้อยละเท่าใดของยอดรวม การวิเคราะห์ลักษณะนี้จึงเป็นการย่อส่วนงบการเงิน (Common Size) จึงมักเรียก   
การวิเคราะห์ตามแนวดิ่งว่า Common Size Analysis นั่นเอง 
 การวิเคราะห์ตามแนวดิ่งแสดงสัดส่วนหรืออัตราร้อยละของทุกรายการท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน หรือเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนใน
ธุรกิจประกันชีวิต นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบกับงวดอ่ืน ๆ ของบริษัทเองด้วย ซึ่งท าให้เห็นถึงเปลี่ยนแปลงของ
รายการทางการเงินที่ส าคัญ ๆ ได้ 

1.1 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามแนวดิ่ง การวิเคราะห์นั้นโดยทั่วไปจะให้สินทรัพย์รวมเป็น 100 
แล้วค านวณว่าแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นร้อยละเท่าไรของสินทรัพย์รวม ตัวอย่างการเปรียบเทียบ
รายการในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) โดยให้สินทรัพย์รวมเป็น 100 แสดงดัง
ตัวอย่างที่ 5.1 

ตัวอย่างที่  5.1 บริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท างบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 25X1 และ 25X2 ส าหรับการวิเคราะห์ฐานะการเงินนั้นจะให้สินทรัพย์รวมเป็น 100 แล้วเปรียบเทียบ
รายการทุกรายการว่าเป็นอัตราร้อยละเท่าไรของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้สินทรัพย์รวมของปี 25X1 คือ 17,179 ล้านบาท 
ส่วนปี 25X2 คือ 21,558 ล้านบาท (ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างโดยใช้ตัวเลขที่มีหลักไม่มากนักโดยมีหน่วยเป็นล้านบาท
เพื่อสะดวกแก่การท าความเข้าใจ) 
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

5-34   คู่มือปฏิบัติงำนส ำหรับนำยหนำ้ประกันชวีิต 
 

 
 

บริษทัพฒันาประกนัชีวติ จ ากัด (มหาชน) 
การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
 
                     ล้านบาท อตัราร้อยละ 
สินทรัพย์ 25X2 25X1 25X2 25X1 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 570 137 2.65 0.80 
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 235 186 1.09 1.08 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ 172 183 0.80 1.06 
ลูกหนี้และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 76 79 0.35 0.46 
สินทรัพย์ลงทุน     
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์     

เงินลงทุนเพื่อค้า 2 10 0.01 0.06 
เงินลงทุนเผื่อขาย 2,201 2,018 10.21 11.75 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 17,616 14,130 81.72 82.25 
เงินลงทุนทั่วไป 4 4 0.02 0.02 

 เงินให้กู้ยืม       473        352       2.19     2.05 
 รวมสินทรัพย์การลงทุน 20,296 16,514 94.15 96.13 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 3 - 0.01 - 
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 38 32 0.17 0.19 
ค่าความนิยม - -   
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2 2 0.01 0.01 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 147 - 0.68 - 
สินทรัพย์อื่น        19     46  0.09    0.27 
รวมสินทรัพย์ 21,558 17,179 100.00 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต     5-3 
 

 
 
 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต        5-3 

 
5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 

 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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บริษทัพฒันาประกนัชีวติ จ ากัด (มหาชน) 
การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
 
                     ล้านบาท อตัราร้อยละ 
สินทรัพย์ 25X2 25X1 25X2 25X1 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 570 137 2.65 0.80 
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 235 186 1.09 1.08 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ 172 183 0.80 1.06 
ลูกหนี้และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 76 79 0.35 0.46 
สินทรัพย์ลงทุน     
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์     

เงินลงทุนเพื่อค้า 2 10 0.01 0.06 
เงินลงทุนเผื่อขาย 2,201 2,018 10.21 11.75 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 17,616 14,130 81.72 82.25 
เงินลงทุนทั่วไป 4 4 0.02 0.02 

 เงินให้กู้ยืม       473        352       2.19     2.05 
 รวมสินทรัพย์การลงทุน 20,296 16,514 94.15 96.13 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 3 - 0.01 - 
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 38 32 0.17 0.19 
ค่าความนิยม - -   
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2 2 0.01 0.01 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 147 - 0.68 - 
สินทรัพย์อื่น        19     46  0.09    0.27 
รวมสินทรัพย์ 21,558 17,179 100.00 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

 กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของบริษัทประกันชีวิต   5-35 
 

 
 

บริษทัพฒันาประกนัชีวติ จ ากัด (มหาชน) 
การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิ  (ต่อ) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
 
                      ล้านบาท            อตัราร้อยละ 
 25X2 25X1 25X2 25X1 
หนีสิ้น     
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน - 92 - 0.54 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 49 25 0.23 0.15 
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 37 45 0.17 0.26 
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย     
 ส ารองประกันชีวิต 17,748 13,663 82.32 79.53 
 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย 11 10 0.05 0.06 
 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม     
  ทดแทนค้างจ่าย 31 29 0.14 0.17 
 ส ารองเบี้ยประกันภัย 105 102 0.49 0.59 
 หนี้สินอ่ืนตามกรมธรรม์ 764 741 3.54 4.32 
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 32 29 0.15 0.17 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 3 - 0.02 
หนี้สินอ่ืน      223      211     1.04    1.21 
รวมหนีสิ้น 19,000 14,950 88.13 87.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

5-36   คู่มือปฏิบัติงำนส ำหรับนำยหนำ้ประกันชวีิต 
 

 
 

บริษทัพฒันาประกนัชีวติ จ ากัด (มหาชน) 
การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิ   (ต่อ) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
 
      ล้านบาท        อตัราร้อยละ 
 25X2 25X1 25X2 25X1 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนเรือนหุ้น     
 ทุนจดทะเบียน     
 หุ้นสามัญ 170,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท     
 (31 ธันวำคม 25X1: 122,000,000 หุ้น  
 มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) 

 
    170 

 
    122 

 
  0.79 

 
  0.71 

 ทุนที่ออกและช าระแล้ว     
 หุ้นสามัญ 169,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
 (31 ธันวำคม 25X1: 121,000,000 หุ้น  
  มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) 

 
 

169 

 
 

121 

 
 

0.78 

 
 

0.71 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 298 284 1.38 1.65 
ส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 12 6 0.06 0.04 
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ     
ก าไรสะสม     

จัดสรรแล้ว     
ทุนส ารองตามกฎหมาย 17 12 0.08 0.07 
ส ารองทั่วไป 40 40 0.19 0.23 

ยังไม่ได้จัดสรร 1,468 1,327 6.81 7.72 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น     

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
เงินลงทุนเผื่อขาย-สุทธิจากภาษี 

 
    554 

 
    439 

 
    2.57 

 
   2.56 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต     5-3 
 

 
 
 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต        5-3 

 
5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 

 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

5-36   คู่มือปฏิบัติงำนส ำหรับนำยหนำ้ประกันชวีิต 
 

 
 

บริษทัพฒันาประกนัชีวติ จ ากัด (มหาชน) 
การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิ   (ต่อ) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
 
      ล้านบาท        อตัราร้อยละ 
 25X2 25X1 25X2 25X1 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนเรือนหุ้น     
 ทุนจดทะเบียน     
 หุ้นสามัญ 170,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท     
 (31 ธันวำคม 25X1: 122,000,000 หุ้น  
 มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) 

 
    170 

 
    122 

 
  0.79 

 
  0.71 

 ทุนที่ออกและช าระแล้ว     
 หุ้นสามัญ 169,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
 (31 ธันวำคม 25X1: 121,000,000 หุ้น  
  มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) 

 
 

169 

 
 

121 

 
 

0.78 

 
 

0.71 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 298 284 1.38 1.65 
ส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 12 6 0.06 0.04 
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ     
ก าไรสะสม     

จัดสรรแล้ว     
ทุนส ารองตามกฎหมาย 17 12 0.08 0.07 
ส ารองทั่วไป 40 40 0.19 0.23 

ยังไม่ได้จัดสรร 1,468 1,327 6.81 7.72 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น     

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
เงินลงทุนเผื่อขาย-สุทธิจากภาษี 

 
    554 

 
    439 

 
    2.57 

 
   2.56 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

 กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของบริษัทประกันชีวิต   5-37 
 

 
 

 
รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 2,558 2,229 11.87 12.98 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม         -         -          -          - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2,558  2,229   11.87  12.98 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,558 17,179 100.00 100.00 
 
 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามแนวดิ่งของบริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) พบว่า เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดปี 25X2 เพิ่มขึ้นจากปี 25X1 คือ จากร้อยละ 0.80 เป็น 2.65 ในขณะที่รายได้จากการ
ลงทุนค้างรับใกล้เคียงกับอัตราเดิม ส าหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับในปี 25X2 มีอัตราลดลงจากปี 25X1 คือจากร้อยละ 
1.06 เป็น 0.80 นอกจากนี้สินทรัพย์ของบริษัทอยู่ในรูปของสินทรัพย์ลงทุน 94%-96% โดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนที่
จะถือจนครบก าหนดประมาณ 82% ส าหรับหนี้สินนั้นบริษัทมีอัตราร้อยละของหนี้สินต่อสินทรัพย์ปี 25X2 ใกล้เคียง
กับปี 25X1 คือ ปี 25x2 เป็น 88.13 ในขณะที่ปี 25X1 เป็น 87.02 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นร้อยละ 11.87 และ 
12.98 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์นี้สามารถเปรียบเทียบฐานะการเงินของบริษัทเองในปีต่าง ๆ หรือเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่
ในธุรกิจประกันชีวิต ท าให้ทราบหรือเปรียบเทียบกับอัตราส่วนที่เป็นเกณฑ์มาตรฐาน มีสินทรัพย์ใดมากหรือน้อย
เกินไป หรือแหล่งเงินทุนของกิจการมีความเสี่ยงเพียงไร เช่น ถ้าบริษัทมีอัตราร้อยละของหนี้สินที่สูงแล้ว ภาระผูกพัน
ย่อมสูงตามไปด้วย เป็นต้น  

1.2 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามแนวดิ่ง เป็นการเปรียบเทียบส่วนประกอบของงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จว่ารายได้ที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ เป็นอัตราร้อยละเท่าไร เมื่อเสียภาษีเงินได้แล้วจะเหลือ
ก าไรร้อยละเท่าไร รวมทั้งรายการยอดก าไรส าหรับปีก็คิดเป็นร้อยละเช่นกัน การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้
มักให้ยอดรายได้หลักคือผลรวมของรายได้จากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิและรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็น 100 และ
เปรียบเทียบว่ารายการต่าง ๆ เป็นอัตราร้อยละเท่าไรของยอดรายได้ดังกล่าว ตัวอย่างการเปรียบเทียบรายการในงบ
ก าไรขาดทุนของบริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 และปี 25X1 แสดงดังตัวอย่างที่ 5.2 

ตัวอย่างที่  5.2 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามแนวดิ่งของบริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 และ 25X2 
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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บริษทัพฒันาประกนัชีวติ จ ากัด (มหาชน) 
การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 

 
              ล้านบาท      อตัราร้อยละ 
 25X2 25X1 25X2 25X1 
รายได้     
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ       5,000 4,000 83.33 85.11 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ        1,000            

700 
     16.67  14.89 

รวมรายได้       6,000 4,700 100.00 100.00 
ค่าใช้จ่าย     
การรับประกันภัย     

เงินส ารองประกันชีวิตเพิ่มจากปีก่อน 4,081 2,535 68.02 53.94 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ 1,109 960 18.48 20.43 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ     

ค่าสินไหมทดแทน 128 125 2.13 2.66 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 280 270 4.67 5.74 
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 31 35 0.52 0.74 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 2 3 0.03 0.06 

      ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน      187      172   3.12   3.66 
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 5,818 4,100      96.97   87.23 
ก าไรจากการรับประกันภัย 182 600 3.03 12.77 
ก าไรจากเงินลงทุน 151 60 2.52 1.28 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม (7) (5) (0.12) (0.11) 
รายได้อื่น                4           3   0.07 0.06 
ก าไรจากการด าเนินงาน     330     658   5.50   14.00 
เงินสมทบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย 

 
9 

 
7 

 
0.15 

 
0.15 

เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต          5           4   0.08   0.08 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 316 47 5.27 13.77 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   46   85  0.77  1.81 
ก าไรส าหรับปี       270     562   4.50  11.96 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต     5-3 
 

 
 
 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต        5-3 

 
5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 

 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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บริษทัพฒันาประกนัชีวติ จ ากัด (มหาชน) 
การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 

 
              ล้านบาท      อตัราร้อยละ 
 25X2 25X1 25X2 25X1 
รายได้     
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ       5,000 4,000 83.33 85.11 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ        1,000            

700 
     16.67  14.89 

รวมรายได้       6,000 4,700 100.00 100.00 
ค่าใช้จ่าย     
การรับประกันภัย     

เงินส ารองประกันชีวิตเพิ่มจากปีก่อน 4,081 2,535 68.02 53.94 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ 1,109 960 18.48 20.43 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ     

ค่าสินไหมทดแทน 128 125 2.13 2.66 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 280 270 4.67 5.74 
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 31 35 0.52 0.74 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 2 3 0.03 0.06 

      ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน      187      172   3.12   3.66 
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 5,818 4,100      96.97   87.23 
ก าไรจากการรับประกันภัย 182 600 3.03 12.77 
ก าไรจากเงินลงทุน 151 60 2.52 1.28 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม (7) (5) (0.12) (0.11) 
รายได้อื่น                4           3   0.07 0.06 
ก าไรจากการด าเนินงาน     330     658   5.50   14.00 
เงินสมทบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย 

 
9 

 
7 

 
0.15 

 
0.15 

เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต          5           4   0.08   0.08 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 316 47 5.27 13.77 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   46   85  0.77  1.81 
ก าไรส าหรับปี       270     562   4.50  11.96 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

 กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของบริษัทประกันชีวิต   5-39 
 

 
 

 
การแบ่งปันก าไร 

    

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

270 
      - 
270 

562 
      - 
562 

 4.50 
      - 

4.50 

 9.28 
      - 
9.28 

 
 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนแรกนั้นแสดงให้เห็นอัตราร้อยละของรายการต่าง  ๆ ตั้งแต่
รายได้จนถึงก าไรส าหรับปี ต่อไปจะแสดงการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่ 2 โดยเร่ิมจากก าไรส าหรับปี
จนถึงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ดังนี้ 
 

บริษทัพฒันาประกนัชีวติ จ ากัด (มหาชน) 
การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 25X1 

 
               ล้านบาท อตัราร้อยละ 
 25X2 25X1 25X2 25X1 
ก าไรส าหรับปี     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 270 562 4.50   11.96 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า 
     ยุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย 

 
143 

 
(95) 

 
2.38 

 
(2.02) 

ภาษีเงินได้เก่ียวกับองค์ประกอบของก าไร 
    ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
 (28) 

        
19 

 
(0.46) 

 
0.40 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปีสุทธิจากภาษ ี 115 (76) 1.92   (1.62) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 385 360 6.42 10.34 
 
 จากตัวอย่างที่ 5.2 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นอัตราร้อยละ จะก าหนดให้รายได้รวมคือผลรวม
ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิและรายได้จากการลงทุนสุทธิซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทเป็น 100 และเปรียบเทียบ
รายการต่าง ๆ กับรายได้ เช่น  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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  1) เงินส ารองประกันชีวิตเพิ่มจากปีก่อน โดยรายการนี้ในปี 25X1 เป็นร้อยละ 53.94 แต่ในปี 25X2 
เป็นร้อยละ 68.02  

 2) ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ในปี 25X2 เป็นร้อยละ 18.48 น้อยกว่าปี 25X1 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 
20.43  

 3) ส าหรับก าไรส าหรับปี 25X1 และ 25X2 คือ ร้อยละ 11.96 และ 4.50 ตามล าดับ ก าไรของบริษัท
ลดลงจากปี 25X1 ในอัตราที่สูงมาก แสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทลดลง 
  เมื่อได้น าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนมาค านวณซึ่งก็คือผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขายและรายการที่เกี่ยวข้องอื่น ซึ่งเป็นร้อยละ (1.62) และ 1.92 ตามล าดับ ท าให้ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปี 25X1 และ 25X2 คือ ร้อยละ 10.34 และ 6.42 ซึ่งปี 25X2 ลดลงจากปี 25X1 ในอัตราที่สูงเช่นกัน 
  ข้อสังเกตจากการวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง เพื่อน าผลมา
เปรียบเทียบกันนั้น มีข้อสังเกตดังนี้ 

  (1) ความแตกต่างวิธีการบญัชีท่ีเลือกใช ้วิธีการบัญชีในบางเร่ืองอาจมีหลายทางเลือก เช่น การคิด
ค่าเสื่อมราคาของกิจการหนึ่งอาจใช้วิธีเส้นตรง ในขณะที่อีกกิจการใช้วิธียอดลดลง ซึงท าให้ราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์แตกต่างกัน เป็นต้น 

  (2) ความแตกต่างของนโยบายการบัญชี บริษัทประกันชีวิตอาจเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่
แตกต่างกัน เช่น การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ การประมาณการค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น 

ดังนั้น การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่งจึงต้องค านึงถึงความแตกต่างดังกล่าวด้วย 
  
2. การวเิคราะห์งบการเงนิตามแนวนอน 
 การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวนอน (Horizontal Analysis) เป็นการเปรียบเทียบรายการในงบการเงิน
ตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป ซึ่งจะท าให้ทราบว่ารายการต่าง ๆ ในงบการเงินมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงเป็นจ านวนเงิน
เท่าไร และจากการค านวณอัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลง ก็จะท าให้ทราบถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่ใช้เป็น
ฐาน โดยแสดงในรูปของร้อยละ ทั้งนี้ปีที่น ามาใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบอาจเป็น 
 2.1 งวดก่อน 1 งวด 
 2.2 งวดใดงวดหนึ่งที่ใช้เป็นฐาน  
 ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะการเปรียบเทียบงบก าไรขาดทุนโดยค านวณผลต่างเป็นจ านวนเงินและร้อยละของ
บริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด  
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5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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  1) เงินส ารองประกันชีวิตเพิ่มจากปีก่อน โดยรายการนี้ในปี 25X1 เป็นร้อยละ 53.94 แต่ในปี 25X2 
เป็นร้อยละ 68.02  

 2) ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ในปี 25X2 เป็นร้อยละ 18.48 น้อยกว่าปี 25X1 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 
20.43  

 3) ส าหรับก าไรส าหรับปี 25X1 และ 25X2 คือ ร้อยละ 11.96 และ 4.50 ตามล าดับ ก าไรของบริษัท
ลดลงจากปี 25X1 ในอัตราที่สูงมาก แสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทลดลง 
  เมื่อได้น าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนมาค านวณซึ่งก็คือผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขายและรายการที่เกี่ยวข้องอื่น ซึ่งเป็นร้อยละ (1.62) และ 1.92 ตามล าดับ ท าให้ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปี 25X1 และ 25X2 คือ ร้อยละ 10.34 และ 6.42 ซึ่งปี 25X2 ลดลงจากปี 25X1 ในอัตราที่สูงเช่นกัน 
  ข้อสังเกตจากการวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง เพ่ือน าผลมา
เปรียบเทียบกันนั้น มีข้อสังเกตดังนี้ 

  (1) ความแตกต่างวิธีการบญัชีท่ีเลือกใช ้วิธีการบัญชีในบางเร่ืองอาจมีหลายทางเลือก เช่น การคิด
ค่าเสื่อมราคาของกิจการหนึ่งอาจใช้วิธีเส้นตรง ในขณะที่อีกกิจการใช้วิธียอดลดลง ซึงท าให้ราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์แตกต่างกัน เป็นต้น 

  (2) ความแตกต่างของนโยบายการบัญชี บริษัทประกันชีวิตอาจเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่
แตกต่างกัน เช่น การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ การประมาณการค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น 

ดังนั้น การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่งจึงต้องค านึงถึงความแตกต่างดังกล่าวด้วย 
  
2. การวเิคราะห์งบการเงนิตามแนวนอน 
 การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวนอน (Horizontal Analysis) เป็นการเปรียบเทียบรายการในงบการเงิน
ตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป ซึ่งจะท าให้ทราบว่ารายการต่าง ๆ ในงบการเงินมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงเป็นจ านวนเงิน
เท่าไร และจากการค านวณอัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลง ก็จะท าให้ทราบถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่ใช้เป็น
ฐาน โดยแสดงในรูปของร้อยละ ทั้งนี้ปีที่น ามาใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบอาจเป็น 
 2.1 งวดก่อน 1 งวด 
 2.2 งวดใดงวดหนึ่งที่ใช้เป็นฐาน  
 ในท่ีนี้จะอธิบายเฉพาะการเปรียบเทียบงบก าไรขาดทุนโดยค านวณผลต่างเป็นจ านวนเงินและร้อยละของ
บริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด  
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 2.1 การเปรียบเทียบกบังวดก่อน 1 งวด เป็นการเปรียบเทียบกับงวดที่ผ่านมา เช่น เปรียบเทียบปี 25X2 กับ
ปี 25X1 หรือปี 25X3 กับปี 25X2 ซึ่งฐานจะเคลื่อนที่ไปเร่ือย ๆ ตามปีที่ท าการวิเคราะห์ 
 ตัวอย่างที่ 5.3 รายได้และค่าใช้จ่ายบางรายการของบริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ของ 2 ปี เป็น
ดังนี้ (เฉพาะบางรายการ) 
      ล้านบาท 
 25X2 25X1 
รายได้   
 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 5,000 4,000 
 รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,000    700 
 รวมรายได้ 6,000 4,700 
ค่าใช้จ่าย (บางรายการ)   
 เงินส ารองประกันชีวิตเพิ่มจากปีก่อน 4,081 2,535 
 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 1,109 960 
 ค่าจ้างและบ าเหน็จ   
  . . . 
  . . . 
                
 รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 5,818 4,100 
          .                         . 
          .                         . 
  .         .                         . 
 ก าไรส าหรับปี 270 562 
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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การเปรยีบเทียบกับงวดก่อน 1 งวด แสดงได้ดังนี้ 
 
                   ล้านบาท       ผลต่าง 
 25X2 25X1 บาท ร้อยละ 
รายได้     
 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 5,000 4,000 1,000 25.00 
 รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,000  7

00 
  300 42.86 

 รวมรายได้ 6,000 4,700 1,300 27.66 
ค่าใช้จ่าย (บางรายการ)     
 เงินส ารองประกันชีวิตเพิ่มจากปี    
       ก่อน 

4,081 2,535 1,546 60.99 

 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 1,109 960 149 15.52 
 ค่าจ้างและบ าเหน็จ     
  .        . .                . . 
  .        .   .           . . 
  .        .   .           . . 
 รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 5,818 4,100 1,718 41.90 
  .           .  .          . . 
  .           .   .           . . 
  .           .   .           . . 
 ก าไรส าหรับปี       270     562       (292) (51.96) 
    
 
 การวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับงวดก่อน 1 งวด เป็นการเปรียบเทียบปี 25X2 กับปี 25X1 ในที่นี้จะแสดง
การเปรียบเทียบบางรายการ ดังนี้ 
  1) การเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ โดยน ารายการนี้ของ 2 ปีลบกัน ผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นจ านวน
เงินเมื่อหารด้วยรายได้ของปีที่ ใช้เป็นฐานคือปี 25X1 ผลลัพธ์ที่ ได้ก็คืออัตราร้อยละที่ เพิ่มขึ้นหรือลดลง การ
เปรียบเทียบปี 25X2 กับปี 25X1 บางรายการดังนี้ 
   เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเพิ่มข้ึน    5,000 – 4,000 =   1,000  ล้านบาท 
 
    คิดเป็นร้อยละ         100  =   25% 
 
 

1,000 
4,000 
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต        5-3 

 
5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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การเปรยีบเทียบกับงวดก่อน 1 งวด แสดงได้ดังนี้ 
 
                   ล้านบาท       ผลต่าง 
 25X2 25X1 บาท ร้อยละ 
รายได้     
 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 5,000 4,000 1,000 25.00 
 รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,000  7

00 
  300 42.86 

 รวมรายได้ 6,000 4,700 1,300 27.66 
ค่าใช้จ่าย (บางรายการ)     
 เงินส ารองประกันชีวิตเพิ่มจากปี    
       ก่อน 

4,081 2,535 1,546 60.99 

 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 1,109 960 149 15.52 
 ค่าจ้างและบ าเหน็จ     
  .        . .                . . 
  .        .   .           . . 
  .        .   .           . . 
 รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 5,818 4,100 1,718 41.90 
  .           .  .          . . 
  .           .   .           . . 
  .           .   .           . . 
 ก าไรส าหรับปี       270     562       (292) (51.96) 
    
 
 การวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับงวดก่อน 1 งวด เป็นการเปรียบเทียบปี 25X2 กับปี 25X1 ในที่นี้จะแสดง
การเปรียบเทียบบางรายการ ดังนี้ 
  1) การเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ โดยน ารายการนี้ของ 2 ปีลบกัน ผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นจ านวน
เงินเมื่อหารด้วยรายได้ของปีที่ ใช้เป็นฐานคือปี 25X1 ผลลัพธ์ที่ ได้ก็คืออัตราร้อยละที่ เพิ่มขึ้นหรือลดลง การ
เปรียบเทียบปี 25X2 กับปี 25X1 บางรายการดังนี้ 
   เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเพิ่มข้ึน    5,000 – 4,000 =   1,000  ล้านบาท 
 
    คิดเป็นร้อยละ         100  =   25% 
 
 

1,000 
4,000 
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  2) การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรวมจากการรับประกันภัยรวม ปี 25X2 กับปี 25X1 แสดงได้ดังนี้ 
   ค่าใช้จ่ายรวมจากการรับประกันภัย  (5,818 – 4,100) =   1,718  ล้านบาท 
 
    คิดเป็นร้อยละ           100 =   41.90% 
 
  3) การเปรียบเทียบผลเงินส ารองประกันชีวิตเพิ่มจากปีก่อน ค านวณในแนวทางเดียวกับการค านวณ   
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
   การเปรียบเทียบปี 25X2 กับปี 25X1 แสดงได้ดังนี้ 
   เงินส ารองประกันชีวิตเพิ่มจากปีก่อนที่เพิ่มขึ้น (4,081 – 2,535)  =  1,546   ล้านบาท 
 
   คิดเป็นร้อยละ            100   =  60.99% 
 
  การวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับงวดก่อน 1 งวดนั้น ฐานจะเปลี่ยนไปหรือเคลื่อนที่ไปตามปีที่ท าการ
วิเคราะห์ เช่น ปีที่ 1 กับปีที่ 2 และปีที่ 2 กับปีที่ 3 เป็นต้น ดังนั้น ผลต่างจะมากน้อยเพียงไร จึงขึ้นอยู่กับการเลือกใช้
ปีที่เป็นฐานด้วย 
 2.2 การเปรียบเทียบกบังวดใดงวดหนึ่งที่ใช้เป็นฐาน เป็นการก าหนดงวดบัญชีใดงวดหนึ่งเป็นการเฉพาะเพื่อ
ใช้เปรียบเทียบ ฐานจึงคงที่กล่าวคือมิได้เคลื่อนที่ไปตามปีที่ท าการวิเคราะห์ ซึ่งจะท าให้เห็นแนวโน้มทางการเงินของ
กิจการได้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบงบการเงินส าหรับหลายงวด เช่น 5 งวด คือปี 25X1 – 25X5 โดย
ก าหนดให้ปี 25X1 เป็นฐาน ทั้งนี้การค านวณผลต่างของปีเป็นจ านวนเงินและเป็นอัตราร้อยละจะมีแนวทางเช่นเดียวกับการ
เปรียบเทียบกับงวดก่อน 1 งวด จะแตกต่างกันที่ฐานที่น ามาเปรียบเทียบคือข้อมูลของปีฐานซึ่งตามตัวอย่างนี้ก็คือปี 25X1 
นั่นคือปีต่าง ๆ จะเปรียบเทียบกับปี 25X1 นั่นเอง 
 ส าหรับการวิเคราะห์งบการเงินตามแนวนอนนั้น ผลท่ีได้จากการเปลี่ยนแปลงในรูปของอัตราร้อยละของรายการ
ใดรายการหนึ่งต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของรายการอ่ืนประกอบด้วย จากการวิเคราะห์ปี 25X1 และ 25X2 เบี้ย
ประกันภัยรับสุทธิเพิ่มขึ้น 25% แต่ค่าใช้จ่ายรวมจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น 41.90% แสดงถึงประสิทธิภาพการหา
รายได้หรือประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายลดลง ซึ่งบริษัทต้องหาสาเหตุเพราะหลักโดยทั่วไปของการวิเคราะห์    
งบการเงินโดยค านวณผลต่างนั้น ก าไรควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น โดยในปี 25X1 ก าไรส าหรับปีเป็น 562 ล้านบาท 
แต่ในปี 25X2 เป็น 270 ล้านบาท ลดลง 292 ล้านบาท หรือลดลง 51.96% ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นจาก 4,700 ล้าน
บาทเป็น 6,000 ล้านบาทคือเพิ่มขึ้น 1,300 ล้านบาทหรือ 27% จึงถือเป็นผลต่างที่ส าคัญและเมื่อวิเคราะห์ใน
รายละเอียดจะพบว่าเงินส ารองประกันชีวิตเพิ่มจากปีก่อนได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงคือเพิ่มขึ้นถึง 60.99% จึงน่าจะเป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้การเพิ่มของก าไรน้อยกว่ารายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น การวิเคราะห์ดังกล่าวท าให้ทราบถึงจุดที่มี
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ข้อสังเกตจากการวิเคราะห์งบการเงนิตามแนวนอน คือ การวิเคราะห์ควรใช้ข้อมูลงบการเงินตั้งแต่ 3 ปีขึ้น
ไปมาเปรียบเทียบ จึงจะท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของรายการได้ถูกต้องมากขึ้น เพราะในบางปีอาจเกิดเหตุการณ์ที่
ผิดปกติ เช่น การเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การเกิดสงคราม การเกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติอย่างรุนแรง เป็นต้น 
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  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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 กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของบริษัทประกันชีวิต   5-45 
 

 
 

เร่ืองที ่ 5.4    
การวเิคราะห์ความมัน่คงทางการเงนิของบริษัทประกนัชีวติ 

 
 
การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความมั่นคงทางการเงิน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน รวมทั้งข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติม โดยเปรียบเทียบกับอัตราส่วนมาตรฐาน หรือช่วงที่ยอมรับได้ ตามที่
ได้อธิบายไว้ในเรื่องที่ 5.2 

อัตราส่วนแสดงความมั่นคงทางการเงิน เป็นอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด ารงเงินกองทุนรวมทั้งสินทรัพย์ลงทุน
ให้เหมาะสมกับการช าระภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมาจากงบการเงิน 
และข้อมูลอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเงินกองทุนมาจากรายงานของบริษัทประกันชีวิตที่ต้องจัดท าเพื่อ
น าเสนอต่อ คปภ. ในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งข้อมูลนี้สามารถค้นคว้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ส าหรับอัตราส่วนแสดง
ความมั่นคงทางการเงิน ได้แก่  

1. อัตราส่วนความมั่นคงทางการเงิน 
2. อัตราส่วนการคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 
3. จ านวนเงินกองทุนส่วนเกิน 

 
1. อตัราส่วนความมัน่คงทางการเงนิ 
 อัตราส่วนความมั่นคงทางการเงินเป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบเงินกองทุนกับเงินส ารองประกันภัย โดย
เงินกองทุนคือเงินที่กันไว้ส าหรับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ส่วนเงินส ารองประกันภัยเป็นภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย 

 
 

อัตราส่วนการด ารงเงินกองทุน      =  
 
   
 
 ส าหรับเงินกองทุนและเงินส ารองประกันภัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนที่บริษัทประกันชีวิตต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย  
  ทั้งนี้ เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต ประกอบด้วย ผลรวมของเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้น
ที่ 2 ลบด้วยรายการหักจากเงินกองทุน ดังนี้  
 
 
 

เงินกองทุน 
เงินส ารองประกันภัย 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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5-46   คู่มือปฏิบัติงำนส ำหรับนำยหนำ้ประกันชวีิต 
 

 
 

  เงินกองทุน = เงินกองทุนช้ันท่ี 1 + เงินกองทุนช้ันท่ี 2 – รายการหักจากเงินกองทุน 
 
  1.1.1  เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ประกอบด้วย 
   1) เงินทุนช าระแล้วจากการออกหุ้นสามัญหรือเงินทุนที่ได้รับจากส านักงานใหญ่ กรณีเป็นสาขา
ของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ 
   2) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ส่วนต่ ากว่ามูลค่าให้แสดงค่าติดลบ) 
   3) เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 
   4) ก าไรสะสม (ขาดทุนสะสมให้แสดงค่าติดลบ) 
   5) มูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มข้ึนหรือลดลง (มูลค่าที่ลดลงให้แสดงค่าติดลบ) เมื่อเทียบราคาประเมินกับ
ราคาทุนของทรัพย์สินลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ
ลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต แต่ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินด าเนินงาน 
   6) ส ารองอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 
  1.1.2  เงินกองทุนช้ันท่ี 2 ประกอบด้วย 
   1) เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ ชนิดสะสมเงินปันผล 
   2) มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (มูลค่าที่ลดลงให้แสดงค่าติดลบ) เมื่อเทียบราคากับราคาทุนของ
อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินด าเนินงาน 
  ทั้งนี้ จ านวนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่นับเป็นเงินกองทุนต้องไม่เกินจ านวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 
  1.1.3 รายการหักจากเงินกองทุน ประกอบด้วย 
   1) เงินที่บริษัทได้จ่ายไปเพื่อการซื้อหุ้นคืนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
   2) ค่าความนิยมที่นับเป็นสินทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน 
   3) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ยกเว้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์) 
         4) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ 
   5) สินทรัพย์ที่ติดภาระผูกพัน ยกเว้นหลักทรัพย์ประกันที่บริษัทน ามาวางไว้กับนายทะเบียน และ
สินทรัพย์ที่บริษัทจัดสรรไว้ส าหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
   6) มูลค่าทรัพย์สินที่ได้มาหรือมีอยู่โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย เว้นแต่อสังหาริมทรัพย์ที่หัก
ค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว 
   7) มูลค่าของตราสารทุนที่ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 1.2 เงินส ารองประกันภัย คือ ภาระผูกพันที่บริษัทได้ประเมินไว้เพื่อจ่ายช าระตามสัญญาประกันภัย เงินส ารอง
ประกันภัยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้รายการหนี้สินจากสัญญาประกันภัย 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต     5-3 
 

 
 
 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต        5-3 

 
5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 

 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

5-46   คู่มือปฏิบัติงำนส ำหรับนำยหนำ้ประกันชวีิต 
 

 
 

  เงินกองทุน = เงินกองทุนช้ันท่ี 1 + เงินกองทุนช้ันท่ี 2 – รายการหักจากเงินกองทุน 
 
  1.1.1  เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ประกอบด้วย 
   1) เงินทุนช าระแล้วจากการออกหุ้นสามัญหรือเงินทุนที่ได้รับจากส านักงานใหญ่ กรณีเป็นสาขา
ของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ 
   2) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ส่วนต่ ากว่ามูลค่าให้แสดงค่าติดลบ) 
   3) เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 
   4) ก าไรสะสม (ขาดทุนสะสมให้แสดงค่าติดลบ) 
   5) มูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มข้ึนหรือลดลง (มูลค่าที่ลดลงให้แสดงค่าติดลบ) เมื่อเทียบราคาประเมินกับ
ราคาทุนของทรัพย์สินลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ
ลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต แต่ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินด าเนินงาน 
   6) ส ารองอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 
  1.1.2  เงินกองทุนช้ันท่ี 2 ประกอบด้วย 
   1) เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ ชนิดสะสมเงินปันผล 
   2) มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (มูลค่าที่ลดลงให้แสดงค่าติดลบ) เมื่อเทียบราคากับราคาทุนของ
อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินด าเนินงาน 
  ทั้งนี้ จ านวนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่นับเป็นเงินกองทุนต้องไม่เกินจ านวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 
  1.1.3 รายการหักจากเงินกองทุน ประกอบด้วย 
   1) เงินที่บริษัทได้จ่ายไปเพื่อการซื้อหุ้นคืนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
   2) ค่าความนิยมที่นับเป็นสินทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน 
   3) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ยกเว้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์) 
         4) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ 
   5) สินทรัพย์ที่ติดภาระผูกพัน ยกเว้นหลักทรัพย์ประกันที่บริษัทน ามาวางไว้กับนายทะเบียน และ
สินทรัพย์ที่บริษัทจัดสรรไว้ส าหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
   6) มูลค่าทรัพย์สินที่ได้มาหรือมีอยู่โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย เว้นแต่อสังหาริมทรัพย์ที่หัก
ค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว 
   7) มูลค่าของตราสารทุนที่ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 1.2 เงินส ารองประกันภัย คือ ภาระผูกพันที่บริษัทได้ประเมินไว้เพื่อจ่ายช าระตามสัญญาประกันภัย เงินส ารอง
ประกันภัยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้รายการหนี้สินจากสัญญาประกันภัย 
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 กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของบริษัทประกันชีวิต   5-47 
 

 
 

 การค านวณอัตราส่วนความมั่นคงทางการเงินแสดงดังตัวอย่างที่ 5.4 
 ตวัอย่างที่ 5.4 จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 แสดงเงิน
ส ารองประกันชีวิต 17,748 ล้านบาท และสมมติให้เงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 รวมกันเท่ากับ 2,258 ล้านบาท และมี
รายการหักเท่ากับ 152 ล้านบาท ดังนั้นเงินกองทุนจึงเท่ากับ (2,258 – 152) เท่ากับ 2,106 ล้านบาท 
 
  อัตราส่วนความมั่นคงทางการเงิน =      
          
          =  11.87% 
 
 อัตราส่วนความมั่นคงทางการเงินของบริษัท คือ 11.87% ถ้าก าหนดให้อัตราส่วนมาตรฐาน คือ 4% แสดงว่า
บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
 
2. อตัราการคุ้มครองผู้เอาประกนัภัย  
 อัตราส่วนนี้เป็นการเปรียบเทียบสินทรัพย์ลงทุนกับเงินส ารองประกันภัย อัตราส่วนนี้เป็นการวัดสินทรัพย์
ลงทุนที่บริษัทมีอยู่นั้น เพียงพอกับภาระผูกพันที่บริษัทได้ประเมินไว้เพื่อจ่ายช าระตามสัญญาประกันภัยเพียงไร  
 
 

อัตราส่วนการคุ้มครองผู้เอาประกันภัย       =  
      
 
 สินทรัพย์ลงทุนของบริษัทประกันชีวิตอาจอยู่ในลักษณะต่าง ๆ ได้แก ่  

(1) เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ตราสารอนุพันธ์ หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจตราสารหนี้ภาคเอกชน 
ตราสารหนี้ต่างประเทศ ตราสารหนี้อ่ืน ตราสารทุน เป็นต้น 

(2) เงินให้กู้ยืม เป็นเงินให้กู้ยืมทุกประเภทแก่ลูกหนี้รวมทั้งลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถและลูกหนี้ให้เช่าทรัพย์สินแบบ
ลิสซิ่ง 

(3) เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นก าหนดระยะเวลา และเงินฝากที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่ง
ถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดด้วย 

(4) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง ที่ดินหรืออาคาร หรือส่วนควบของอาคาร หรือทั้งที่ดินและ
อาคาร ที่บริษัทมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากการให้เช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ลงทุน 
เงินส ารองประกันภัย 

 

  2,106 
17,748 
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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ตัวอย่างที่ 5.5 จากตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงินในปี 25X2 แสดงสินทรัพย์ลงทุนภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ 
ดังนี้ 

              (หน่วย: ล้านบาท) 
1)  เงินลงทุนในหลักทรัพย์       
     -  เงินลงทุนเพื่อค้า                 2 
     -  เงินลงทุนเผื่อขาย     2,201 
     -  เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 17,616 
     -  เงินลงทุนทั่วไป                                     4  19,823 
2)  เงินให้กู้ยืม                          473   

  รวมสินทรัพย์ลงทุน        20,296 
 

 ส าหรับเงินส ารองประกันภัยที่แสดงภายใต้หัวข้อหนี้สินเท่ากับ 17,748 ล้านบาท 
 

อัตราส่วนการคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  =      
 

      =    114.36%  
 

 ถ้าก าหนดให้อัตราส่วนมาตรฐาน คือ  100% จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนที่ค านวณได้มากกว่า 100% แสดงว่า
สินทรัพย์ลงทุนของบริษัทมีเพียงพอส าหรับส ารองประกันภัย ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่บริษัทจะต้องจ่ายช าระตามสัญญา
ประกันภัย 
 
3. จ านวนเงนิกองทุนส่วนเกนิ 
 จ านวนเงินกองทุนส่วนเกิน หมายถึง ผลต่างระหว่างเงินของทุนที่บริษัทมีอยู่จริงกับเงินกองทุนที่ต้องด ารงตาม
กฎหมาย 

 
 จ านวนเงินกองทุนส่วนเกิน    = เงินกองทุน - เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย 

  
 
 เงินกองทุนที่บริษัทต้องด ารงตามกฎหมายต้องไม่ต่ ากว่าผลรวมของเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงทุกด้าน แต่
ทั้งนี้ ต้องไม่ต า่กว่า 50 ล้านบาท  
 เงินกองทุนที่บริษัทต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย หมายถึง ผลรวมของเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงในด้านต่อไปนี้ 
  

20,296 
17,748 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต     5-3 
 

 
 
 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต        5-3 

 
5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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ตัวอย่างที่ 5.5 จากตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงินในปี 25X2 แสดงสินทรัพย์ลงทุนภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ 
ดังนี้ 

              (หน่วย: ล้านบาท) 
1)  เงินลงทุนในหลักทรัพย์       
     -  เงินลงทุนเพื่อค้า                 2 
     -  เงินลงทุนเผื่อขาย     2,201 
     -  เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 17,616 
     -  เงินลงทุนทั่วไป                                     4  19,823 
2)  เงินให้กู้ยืม                          473   

  รวมสินทรัพย์ลงทุน        20,296 
 

 ส าหรับเงินส ารองประกันภัยที่แสดงภายใต้หัวข้อหนี้สินเท่ากับ 17,748 ล้านบาท 
 

อัตราส่วนการคุ้มครองผู้เอาประกันภัย  =      
 

      =    114.36%  
 

 ถ้าก าหนดให้อัตราส่วนมาตรฐาน คือ  100% จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนที่ค านวณได้มากกว่า 100% แสดงว่า
สินทรัพย์ลงทุนของบริษัทมีเพียงพอส าหรับส ารองประกันภัย ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่บริษัทจะต้องจ่ายช าระตามสัญญา
ประกันภัย 
 
3. จ านวนเงนิกองทุนส่วนเกนิ 
 จ านวนเงินกองทุนส่วนเกิน หมายถึง ผลต่างระหว่างเงินของทุนที่บริษัทมีอยู่จริงกับเงินกองทุนที่ต้องด ารงตาม
กฎหมาย 

 
 จ านวนเงินกองทุนส่วนเกิน    = เงินกองทุน - เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย 

  
 
 เงินกองทุนที่บริษัทต้องด ารงตามกฎหมายต้องไม่ต่ ากว่าผลรวมของเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงทุกด้าน แต่
ทั้งนี้ ต้องไม่ต า่กว่า 50 ล้านบาท  
 เงินกองทุนที่บริษัทต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย หมายถึง ผลรวมของเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงในด้านต่อไปนี้ 
  

20,296 
17,748 
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3.1  เงินกองทุนส าหรับความเส่ียงด้านการประกันภัย เป็นเงินที่กันไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความ
เสี่ยงจากการประเมินส ารองประกันภัยต่ าไปซึ่งอาจไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้ นจริงหรือไม่เพียงพอต่อค่า
สินไหมทดแทนที่บริษัทได้ประเมินไว้ตามสัญญาประกันภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 3.2  เงินกองทุนส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด เป็นเงินที่กันไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคาหรือมูลค่าสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ ซึ่งปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าดังกล่าวได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงราคาในตราสารทุน ราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินด าเนินงาน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และราคาหน่วยลงทุน 
 3.3  เงินกองทุนส าหรับความเส่ียงด้านเครดิต เป็นเงินที่กันไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความเสี่ยงจาก
การที่คู่สัญญาของบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือภาระผูกพันที่ระบุในสัญญา หรือจากการที่คู่สัญญาถูกปรับ
ลดอัตราความน่าเชื่อถือ เงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตเก่ียวข้องกับการด าเนินการของบริษัท เช่น 
  (1) การลงทุนในตราสารหนี้ 
  (2) เงินให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จ่ายเป็นประกัน 
  (3) การประกันภัยต่อ 
  (4) การลงทุนในตราสารอนุพันธ์  เป็นต้น 
 3.4  เงินกองทุนส าหรับความเส่ียงด้านการกระจุกตัว เป็นเงินที่กันไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความ
เสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตอาจได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระจุกตัวในการด าเนินงาน เช่น การท่ีบริษัทลงทุน
สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไป  โดยไม่กระจายการลงทุน ท าให้เมื่อเกิดผลกระทบทางลบต่อกลุ่มดังกล่าว จะ
สร้างความเสียหายเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับการลงทุนทั้งหมดของบริษัท เป็นต้น 
 3.5 เงินกองทุนส าหรับความเส่ียงด้านการเวนคืนกรมธรรม์ เป็นเงินที่กันไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับ
ความเสี่ยงจากการที่ผู้เอาประกันภัยยกเลิกการท าประกันชีวิตก่อนที่กรมธรรม์จะครบก าหนดสัญญา โดยผู้เอา
ประกันภัยได้ส่งเบี้ยประกันภัยเป็นระยะเวลาหนึ่งคือ โดยทั่วไปตั้งแต่ 2 หรือ 3 ปี ขึ้นไป ท าให้กรมธรรม์ประกันชีวิต
เกิดมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ขึ้น ซึ่งบริษัทจ่ายคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนแสดงได้ดังนี้ 
 

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน  = 
 

จากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ซึ่งค านวณจากจ านวนเงินกองทุนหารด้วยจ านวนเงินกองทุนที่
ต้องด ารงตามกฎหมาย อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต้องไม่ต ่ากว่าร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
บริษัทใดมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ ากว่าอัตราร้อยละ 140 นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการที่
จ าเป็นในการก ากับดูแลสถานะการเงินของบริษัทนั้นได้ 

อัตราส่วนหรือจ านวนเงินที่เป็นผลลัพธ์ของการวิเคราะห์อัตราส่วนนี้ ควรมีจ านวนมากพอจึงจะท าให้บริษัท
ประกันชีวิตมีความมั่นคงในระยะยาว  

เงินกองทุน 
เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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เร่ืองที ่ 5.5    
การวเิคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกนัชีวติ 

 
 
สภาพคล่อง (Liquidity) หมายถึง ความสามารถในการช าระหนี้สินระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด สินทรัพย์ที่น าไป

ช าระโดยทั่วไปคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งเงินลงทุนที่สามารถขายหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วที่
สามารถรับช าระหรือเรียกคืนได้เมื่อครบก าหนด หากบริษัทประกันชีวิตมีสภาพคล่องน้อยเกินไป ก็จะมีปัญหาในการ
ช าระภาระผูกพันที่เกิดขึ้น แต่หากมีมากเกินไปจะท าให้เสียโอกาสในการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุน
ระยะสั้น (โดยทั่วไปค าว่าระยะสั้นคือไม่เกิน 1 ปี) 

สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตที่เป็นเงินสดหรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะสั้น เช่น 
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
2) รายได้จากการลงทุนค้างรับ 
3) เงินลงทุนระยะสั้น รวมถึงเงินลงทุนอ่ืนที่มีสภาพคล่องคือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว เช่น เงินลงทุน

ในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น 
ส่วนภาระผูกพันของบริษัทประกันชีวิตต้องช าระคืนในระยะสั้น เช่น 
1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
2) หนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่ต้องช าระใน 1 ปี เช่น ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น  

เป็นต้น 
ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตไม่ได้แยกแสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินออกเป็นรายการหมุนเวียน

และไม่หมุนเวียน การที่นายหน้าประกันชีวิตจะวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องนั้นจึงเป็นการวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพ
คล่องในภาพรวม ดังนี้ 

  
   อัตราส่วนสภาพคล่อง      = 
 
 

 อัตราส่วนนี้หากเท่ากับ 1 แสดงว่า สินทรัพย์สภาพคล่องที่มีอยู่สามารถช าระภาระผูกพันในระยะสั้นได้พอดี 
 ส าหรับอัตราส่วนที่มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าบริษัทประกันชีวิตมีสภาพคล่องเพียงพอ ยิ่งมีค่าเป็นบวกและ
ตัวเลขสูงแสดงว่ามีสภาพคล่องสูง แต่หากต่ ากว่า 1 แสดงว่าสินทรัพย์ระยะสั้นที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอที่จะจ่ายคืนหนี้สิน
ระยะสั้น 
 ข้อสังเกต การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องนี้จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากงบการเงิน และข้อมูลรายละเอียด
เก่ียวกับการลงทุนของบริษัท เพื่อสามารถแยกได้ว่ารายการใดเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสูงหรือไม่ 

สินทรัพย์สภาพคล่อง 
ภาระผูกพันท่ีต้องช าระในระยะสัน้ 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต        5-3 

 
5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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เร่ืองที ่ 5.5    
การวเิคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกนัชีวติ 

 
 
สภาพคล่อง (Liquidity) หมายถึง ความสามารถในการช าระหนี้สินระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด สินทรัพย์ที่น าไป

ช าระโดยทั่วไปคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งเงินลงทุนที่สามารถขายหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วที่
สามารถรับช าระหรือเรียกคืนได้เมื่อครบก าหนด หากบริษัทประกันชีวิตมีสภาพคล่องน้อยเกินไป ก็จะมีปัญหาในการ
ช าระภาระผูกพันที่เกิดขึ้น แต่หากมีมากเกินไปจะท าให้เสียโอกาสในการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุน
ระยะสั้น (โดยทั่วไปค าว่าระยะสั้นคือไม่เกิน 1 ปี) 

สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตที่เป็นเงินสดหรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะสั้น เช่น 
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
2) รายได้จากการลงทุนค้างรับ 
3) เงินลงทุนระยะสั้น รวมถึงเงินลงทุนอ่ืนที่มีสภาพคล่องคือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว เช่น เงินลงทุน

ในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น 
ส่วนภาระผูกพันของบริษัทประกันชีวิตต้องช าระคืนในระยะสั้น เช่น 
1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
2) หนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่ต้องช าระใน 1 ปี เช่น ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น  

เป็นต้น 
ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตไม่ได้แยกแสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินออกเป็นรายการหมุนเวียน

และไม่หมุนเวียน การที่นายหน้าประกันชีวิตจะวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องนั้นจึงเป็นการวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพ
คล่องในภาพรวม ดังนี้ 

  
   อัตราส่วนสภาพคล่อง      = 
 
 

 อัตราส่วนนี้หากเท่ากับ 1 แสดงว่า สินทรัพย์สภาพคล่องที่มีอยู่สามารถช าระภาระผูกพันในระยะสั้นได้พอดี 
 ส าหรับอัตราส่วนที่มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าบริษัทประกันชีวิตมีสภาพคล่องเพียงพอ ยิ่งมีค่าเป็นบวกและ
ตัวเลขสูงแสดงว่ามีสภาพคล่องสูง แต่หากต่ ากว่า 1 แสดงว่าสินทรัพย์ระยะสั้นที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอที่จะจ่ายคืนหนี้สิน
ระยะสั้น 
 ข้อสังเกต การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องนี้จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากงบการเงิน และข้อมูลรายละเอียด
เก่ียวกับการลงทุนของบริษัท เพื่อสามารถแยกได้ว่ารายการใดเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสูงหรือไม่ 

สินทรัพย์สภาพคล่อง 
ภาระผูกพันท่ีต้องช าระในระยะสัน้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

 กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของบริษัทประกันชีวิต   5-51 
 

 
 

เร่ืองที ่ 5.6 
การวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกจิของบริษทัประกนัชีวติ 

 
 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์ การสร้างรายได้

และการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยมีอัตราส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน 
2. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยสุทธิ 
3. ระยะเวลาในการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย 
4. อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 
5. อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
6. อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

 
1. อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์ลงทุน 
 เป็นการเปรียบเทียบรายได้จากการลงทุนสุทธิกับสินทรัพย์ลงทุนเฉลี่ย อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์
ลงทุนสร้างรายได้ได้มากเพียงไร 
 
                     อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน     = 
 
  รายได้จากการลงทุนสุทธิมาจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนสินทรัพย์ลงทุนเฉลี่ยมาจากงบแสดงฐานะ
การเงิน 
 ตัวอย่างที่ 5.6  บริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท และสินทรัพย์ลงทุน ณ วันสิ้นงวดปี 25X2 และปี 25X1 เท่ากับ 20,296 ล้านบาท และ 16,514 ล้านบาท 
ตามล าดับ 
 สินทรัพย์ลงทุนเฉลี่ย    =  
  
         = 18,405  ล้านบาท 
 
 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน =  
       
        = 5.43% 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
สินทรัพย์ลงทุนเฉลี่ย 

 

20,295 + 16,514 
          2 

 1,000 
18,405 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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 อัตราส่วนที่ค านวณได้คือ 5.43% ถ้าสมมติให้อัตราส่วนมาตรฐานคือ  4% แสดงว่า บริษัทมีความสามารถใน
การสร้างรายได้จากสินทรัพย์ลงทุนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 
2. อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยต่อเบีย้ประกนัภัยรับสุทธิ  
 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรบัสุทธิ เป็นการวัดถึงความสามารถในการควบคุม
ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้คือเบี้ยประกันภัยรับสทุธิ 
 
 
               อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  =  
  
 

ตัวอย่างที่ 5.7 บริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 5,000 ล้าน
บาท และมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวม 5,818 ล้านบาท 
 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ    
   
        =    
             
        =           116.36% 

อัตราที่ค านวณได้คือ 116.36% ถ้าสมมติให้อัตราส่วนมาตรฐาน  คือ  100% แสดงว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายใน
การรับประกันภัยสูงเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้คือต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100% แสดงว่าบริษัทประสบปัญหาใน
การควบคุมค่าใช้จ่ายท าให้มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยสูงเกินไป และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของ
รายการค่าใช้จ่าย พบว่า รายการที่เพิ่มขึ้นมากคือ เงินส ารองประกันชีวิตจากปีก่อน เนื่องจากภาระผูกพันที่บริษัทได้
ประเมินไว้เพื่อจ่ายช าระตามสัญญาประกันภัยได้เพิ่มข้ึน  

 
3. อตัราส่วนการเตบิโตของเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรง  
 อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง เป็นการเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับตรงที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของปีก่อนกับฐานคือเป็นประกันภัยรับตรงของปีก่อน ซึ่งค่ามาตรฐานอยู่ระหว่าง 10% ถึง 50% 
 
 

        อัตราส่วนการเติบโตของเบีย้ประกันภยัรับตรง   =  
 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยั 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 

 

 5,818 
 5,000 

เบี้ยประกันภัยรับตรงเพิม่ขึ้น (ลดลงจากปีก่อน) 
            เบี้ยประกันภัยรับตรงของปีก่อน 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต     5-3 
 

 
 
 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต        5-3 

 
5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 

 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

5-52   คู่มือปฏิบัติงำนส ำหรับนำยหนำ้ประกันชวีิต 
 

 
 

 อัตราส่วนที่ค านวณได้คือ 5.43% ถ้าสมมติให้อัตราส่วนมาตรฐานคือ  4% แสดงว่า บริษัทมีความสามารถใน
การสร้างรายได้จากสินทรัพย์ลงทุนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 
2. อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยต่อเบีย้ประกนัภัยรับสุทธิ  
 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรบัสุทธิ เป็นการวัดถึงความสามารถในการควบคุม
ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้คือเบี้ยประกันภัยรับสทุธิ 
 
 
               อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  =  
  
 

ตัวอย่างที่ 5.7 บริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 5,000 ล้าน
บาท และมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวม 5,818 ล้านบาท 
 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ    
   
        =    
             
        =           116.36% 

อัตราที่ค านวณได้คือ 116.36% ถ้าสมมติให้อัตราส่วนมาตรฐาน  คือ  100% แสดงว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายใน
การรับประกันภัยสูงเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้คือต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100% แสดงว่าบริษัทประสบปัญหาใน
การควบคุมค่าใช้จ่ายท าให้มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยสูงเกินไป และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของ
รายการค่าใช้จ่าย พบว่า รายการที่เพิ่มขึ้นมากคือ เงินส ารองประกันชีวิตจากปีก่อน เนื่องจากภาระผูกพันที่บริษัทได้
ประเมินไว้เพื่อจ่ายช าระตามสัญญาประกันภัยได้เพิ่มข้ึน  

 
3. อตัราส่วนการเตบิโตของเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรง  
 อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง เป็นการเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับตรงที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของปีก่อนกับฐานคือเป็นประกันภัยรับตรงของปีก่อน ซึ่งค่ามาตรฐานอยู่ระหว่าง 10% ถึง 50% 
 
 

        อัตราส่วนการเติบโตของเบีย้ประกันภยัรับตรง   =  
 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยั 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 

 

 5,818 
 5,000 

เบี้ยประกันภัยรับตรงเพิม่ขึ้น (ลดลงจากปีก่อน) 
            เบี้ยประกันภัยรับตรงของปีก่อน 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

 กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของบริษัทประกันชีวิต   5-53 
 

 
 

ตัวอย่างที่ 5.9 บริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีเบี้ยประกันภัยรับตรงเพิ่มขึ้น 1,000 
ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับตรงของปีก่อน 4,000 ล้านบาท 

 อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับตรง =   
 
        =    25% 
อัตราที่ค านวณได้คือ 25% ถ้าสมมติให้อัตราส่วนมาตรฐานหรือช่วงที่ยอมรับได้คือ –25%  ถึง 26%  ดังนั้น

อัตราส่วนนี้ของบริษัทอยู่ภายในอัตราส่วนมาตรฐาน แสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้จากคือเป็น
ประกันภัยรับตรง อย่างไรก็ตาม หากอัตราที่ค านวณได้อยู่นอกช่วงที่ยอมรับได้ เช่น –30% แสดงว่าบริษัทไม่มี
ความสามารถในการสร้างรายได้จากเบี้ยประกันภัยรับตรง แต่หากอัตราที่ค านวณได้เป็น 30% แสดงว่าบริษัทมี
ความสามารถสูงในการสร้างรายได้จากเบี้ยประกันภัยรับตรง อย่างไรก็ตาม การที่เบี้ยประกันภัยรับตรงเพิ่มขึ้นมาก
เกินไป ไม่ใช่แสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้สูงแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นจุดสังเกตว่า บริษัทอาจมี
ภาระผูกพันโดยเฉพาะเงินส ารองประกันชีวิตที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในบางกรณี การที่เบี้ยประกัยภัยเพิ่มสูงเกินไป อาจ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายและเงินส ารองประกันภัยที่สูงมากข้ึน 
 
4. อตัราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์  
 อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ เป็นอัตราส่วนที่เปรียบเทียบจ านวนเงินเอาประกันภัยกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตประเภทสามัญและอุตสาหกรรมที่คงอยู่ กับจ านวนเงินเอาประกันภัยกรมธรรม์ดังกล่าวที่ออกใหม่ 
 

 
อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ =  
 

  
 อัตราส่วนนี้จะต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมที่บริษัทประกันชีวิตรายงานต่อคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย อัตราส่วนที่สูงแสดงถึงความสามารถในการรักษาลูกค้าได้ในระดับที่น่าพอใจ 
 
5. อตัราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม  

อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม เป็นการเปรียบเทียบการบริหารสินทรัพย์ลงทุนว่าจ านวน
สินทรัพย์รวมที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ลงทุนมากน้อยเพียงไร หากอัตราส่วนนี้สูงแสดงว่ามีการลงทุนในอัตราที่สูง
เพื่อหารายได้ 
 

อัตราส่วนสินทรัพยล์งทุนต่อสินทรัพย์รวม     =  
  
  

จ านวนเงินเอาประกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท 
สามัญและอตุสาหกรรมท่ีคงอยู่ 

จ านวนเงินเอาประกันภัยกรมธรรม์ดังกล่าวท่ีออกใหม ่
 

สินทรัพย์ลงทุน 
สินทรัพย์รวม 

 

1,000 
4,000 
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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ตวัอย่างที่ 5.10 บริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในป ี25X2 มีสินทรัพย์รวม 21,558 ล้านบาท ในจ านวนนี้
เป็นสินทรัพย์ลงทุน 20,296 ล้านบาท 
 อัตราส่วนสนิทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม  =    
 
         =         94.15% 
 
 อัตราที่ค านวณได้คือ 94.15%  ถ้าอัตราส่วนมาตรฐาน คือ  70% แสดงว่าบริษัทมีสินทรัพย์ลงทุนใน
อัตราส่วนที่สูงกว่ามาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลให้รายได้จากการลงทุนสุทธิสูงตามไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,296 
21,558 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต     5-3 
 

 
 
 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต        5-3 

 
5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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ตวัอย่างที่ 5.10 บริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในป ี25X2 มีสินทรัพย์รวม 21,558 ล้านบาท ในจ านวนนี้
เป็นสินทรัพย์ลงทุน 20,296 ล้านบาท 
 อัตราส่วนสนิทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม  =    
 
         =         94.15% 
 
 อัตราที่ค านวณได้คือ 94.15%  ถ้าอัตราส่วนมาตรฐาน คือ  70% แสดงว่าบริษัทมีสินทรัพย์ลงทุนใน
อัตราส่วนที่สูงกว่ามาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลให้รายได้จากการลงทุนสุทธิสูงตามไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,296 
21,558 
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 กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของบริษัทประกันชีวิต   5-55 
 

 
 

เร่ืองที ่ 5.7 
การวเิคราะห์โครงสร้างทางการเงนิของบริษัทประกนัชีวติ 

 
 
โครงสร้างทางการเงินแสดงถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่น ามาใช้ในธุรกิจประกันชีวิต โดยส่วนหนึ่งมาจากส่วน

ของเจ้าของ อีกส่วนหนึ่งมาจากหนี้สินทั้งระยะสัน้และระยะยาว อัตราส่วนที่เก่ียวกับโครงสร้างทางการเงิน (Leverage 
Ratios) จึงเป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดจ านวนเงินทุนที่ได้มาจากหนี้สินกับจ านวนเงินทุนที่มาจากส่วนของเจ้าของ หากบริษัท
มีภาระหนี้สินน้อย จะท าให้ความเสี่ยงทางการเงินอยู่ในระดับต่ า แต่การขยายธุรกิจเป็นไปได้ยาก ในทางกลับกัน
บริษัทที่มีหนี้สินในสัดส่วนที่สูง บริษัทมีภาระที่ต้องใช้คืนเมื่อครบก าหนด และต้องมีระบบการบริหารงานที่ดีที่ท าให้มี
สภาพคล่องเพื่อช าระภาระผูกพันได้ ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีสัดส่วนของหนี้สินในระดับที่เหมาะสม 

จ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้วัดโครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตมีดังนี้ 
1. ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของส านักงานใหญ่ 
2. อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหนี้สิน 
3. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

 
1. ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของส านักงานใหญ่  
 ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของส านักงานใหญ่ (Equities/Head Office Equities) เป็นการลงทุนของเจ้าของ
โดยไม่มีก าหนดการช าระคืนเงินลงทุน แต่หากบริษัทด าเนินกิจการได้ผลก าไรก็จะคืนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล
ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปี ทั้งนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของส านักงานใหญ่ต้องไม่น้อยกว่า 50  ล้านบาท 
 
  ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของส านักงานใหญ่                ใช้ราคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบการเงิน 
 
  
 ตวัอย่างที่ 5.11  จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด  (มหาชน) บริษัทมีส่วนของ  
ผู้ถือหุ้นในปี 25X2 เท่ากับ 2,558 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนด 
 
2. อตัราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหนีสิ้น  
 อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหนี้สิน (Equity/Debt Ratio) เป็นอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบส่วนของ    
ผู้ถือหุ้นต่อภาระหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต 
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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5-56   คู่มือปฏิบัติงำนส ำหรับนำยหนำ้ประกันชวีิต 
 

 
 

 
 
  อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหนีส้นิ       = 
 
 
 ตวัอย่างที่ 5.12 จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพัฒนาประกันชีวิต  จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 บริษัท
มีหนี้สิน 19,000 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,558 ล้านบาท 
 
   อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหนี้สิน  =  
            
           =   13.46% 
 
 อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้เป็น 13.46% ของหนี้สิน ถ้าอัตราส่วนมาตรฐานหรือช่วงที่ยอมรับได้
คือ  8% แสดงว่าบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหนี้สินในสัดส่วนที่สูง โครงสร้างทางการเงินจึงมีความมั่นคง กล่าวคือมี
ความสามารถในการทนทานต่อวิกฤตการณ์  
 บริษัทประกันชีวิตควรมีสัดส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหนี้สินในระดับที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของบริษัทต่าง ๆ ในธุรกิจนี้ การก่อภาระทางการเงินคือมีภาระหนี้สินที่มากเกินไป จะท าให้บริษัทประกันชีวิต
ขาดเสถียรภาพทางการเงินได้ กล่าวคือความสามารถในการทนทานต่อวิกฤตการณ์จะลดน้อยลง 
 
3. อตัราส่วนสินทรัพย์รวมต่อหนีสิ้น  
 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อหนี้สิน (Total Assets to Debt Ratio) เป็นอัตราส่วนแสดงสินทรัพย์ทั้งหมดของ
บริษัทประกันชีวิตต่อภาระหนี้สิน 
 
 
  อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อหนี้สิน    = 
 
 
 ตวัอย่างที่ 5.13 จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพัฒนาประกันชีวิต  จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 บริษัท
มีหนี้สิน 19,000 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 21,558 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
      หนี้สิน 
 

 2,558 
19,000 

สินทรัพย์รวม 
    หนี้สิน   
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต     5-3 
 

 
 
 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต        5-3 

 
5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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5-56   คู่มือปฏิบัติงำนส ำหรับนำยหนำ้ประกันชวีิต 
 

 
 

 
 
  อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหนีส้นิ       = 
 
 
 ตวัอย่างที่ 5.12 จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพัฒนาประกันชีวิต  จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 บริษัท
มีหนี้สิน 19,000 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,558 ล้านบาท 
 
   อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหนี้สิน  =  
            
           =   13.46% 
 
 อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้เป็น 13.46% ของหนี้สิน ถ้าอัตราส่วนมาตรฐานหรือช่วงที่ยอมรับได้
คือ  8% แสดงว่าบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหนี้สินในสัดส่วนที่สูง โครงสร้างทางการเงินจึงมีความมั่นคง กล่าวคือมี
ความสามารถในการทนทานต่อวิกฤตการณ์  
 บริษัทประกันชีวิตควรมีสัดส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหนี้สินในระดับที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของบริษัทต่าง ๆ ในธุรกิจนี้ การก่อภาระทางการเงินคือมีภาระหนี้สินที่มากเกินไป จะท าให้บริษัทประกันชีวิต
ขาดเสถียรภาพทางการเงินได้ กล่าวคือความสามารถในการทนทานต่อวิกฤตการณ์จะลดน้อยลง 
 
3. อตัราส่วนสินทรัพย์รวมต่อหนีสิ้น  
 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อหนี้สิน (Total Assets to Debt Ratio) เป็นอัตราส่วนแสดงสินทรัพย์ทั้งหมดของ
บริษัทประกันชีวิตต่อภาระหนี้สิน 
 
 
  อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อหนี้สิน    = 
 
 
 ตวัอย่างที่ 5.13 จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพัฒนาประกันชีวิต  จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 บริษัท
มีหนี้สิน 19,000 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 21,558 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
      หนี้สิน 
 

 2,558 
19,000 

สินทรัพย์รวม 
    หนี้สิน   
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 กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของบริษัทประกันชีวิต   5-57 
 

 
 

 
  อัตราส่วนสนิทรัพย์รวมต่อหนี้สนิ  =   
 
           = 113.46%   
 
 สินทรัพย์ของบริษัทเป็น  113.46%  ของหนี้สิน ถ้าสมมติให้อัตราส่วนมาตรฐานหรือช่วงที่ยอมรับได้คือ     
 108% แสดงว่าโครงสร้างทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งโดยมีสินทรัพย์ในสัดส่วนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนมาตรฐาน 

 21,558 
 19,000 
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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เร่ืองที ่ 5.8 
การวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกนัชีวติ 

 

 

 อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) เป็นอัตราที่ใช้วัดผลการด าเนินงานของกิจการ
ว่าได้รับผลตอบแทนมากน้อยเพียงไร ก าไรนั้นเป็นผลมาจากนโยบายและการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ หากทุกส่วนงาน
ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ ผลก าไรที่ได้ย่อมเป็นไปตามเป้าหมาย อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรจึงแสดงถึง
ประสิทธิภาพของบริษัทในการน าเงินทุนไปใช้สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากน้อยเพียงไร โดยก าไรที่น ามาใช้ค านวณ
ควรเป็นก าไรส าหรับปี เพราะเป็นก าไรที่ได้มาจากการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของงวดนั้น ทั้งนี้ควรเปรียบเทียบกับ
อัตราที่ใช้เป็นมาตรฐานต่อไป อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร มีดังนี้ 

1.  อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 
2.  อัตราก าไรต่อรายได้ 
3.  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
4.  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

1. อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อเบีย้ประกนัภัยทีถ่ือเป็นรายได้  
 อัตราส่วนนี้เป็นการวัดความสามารถในการท าก าไร เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในส่วนของเบี้ยประกันภัย 
 

        อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้    =  

   

ตัวอย่างที่ 5.14 บริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีก าไรสุทธิส าหรับปี 270 ล้านบาท 
และเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 5,000 ล้านบาท 

  อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้   =  

           = 5.4% 

  ทั้งนี้  การเปรียบเทียบอัตราส่วนที่ค านวณได้กับอัตราส่วนมาตรฐาน  เช่น  อัตราส่วนเฉลี่ยของบริษัท
ต่าง ๆ ในธุรกิจประกันชีวิต จะท าให้ทราบว่าบริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไร
มากน้อยเพียงไร หากสมมติให้อัตราส่วนเฉลี่ยเท่ากับ 8% แสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการท าก าไรต่ า 

 

 

            ก าไรสุทธิ 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้

  270 
5,000 
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต     5-3 
 

 
 
 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต        5-3 

 
5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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เร่ืองที ่ 5.8 
การวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกนัชีวติ 

 

 

 อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) เป็นอัตราที่ใช้วัดผลการด าเนินงานของกิจการ
ว่าได้รับผลตอบแทนมากน้อยเพียงไร ก าไรนั้นเป็นผลมาจากนโยบายและการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ หากทุกส่วนงาน
ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ ผลก าไรที่ได้ย่อมเป็นไปตามเป้าหมาย อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรจึงแสดงถึง
ประสิทธิภาพของบริษัทในการน าเงินทุนไปใช้สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากน้อยเพียงไร โดยก าไรที่น ามาใช้ค านวณ
ควรเป็นก าไรส าหรับปี เพราะเป็นก าไรท่ีได้มาจากการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของงวดนั้น ทั้งนี้ควรเปรียบเทียบกับ
อัตราที่ใช้เป็นมาตรฐานต่อไป อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร มีดังนี้ 

1.  อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 
2.  อัตราก าไรต่อรายได้ 
3.  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
4.  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

1. อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อเบีย้ประกนัภัยทีถ่ือเป็นรายได้  
 อัตราส่วนนี้เป็นการวัดความสามารถในการท าก าไร เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในส่วนของเบี้ยประกันภัย 
 

        อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้    =  

   

ตัวอย่างที่ 5.14 บริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีก าไรสุทธิส าหรับปี 270 ล้านบาท 
และเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 5,000 ล้านบาท 

  อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้   =  

           = 5.4% 

  ทั้งนี้  การเปรียบเทียบอัตราส่วนที่ค านวณได้กับอัตราส่วนมาตรฐาน  เช่น  อัตราส่วนเฉลี่ยของบริษัท
ต่าง ๆ ในธุรกิจประกันชีวิต จะท าให้ทราบว่าบริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไร
มากน้อยเพียงไร หากสมมติให้อัตราส่วนเฉลี่ยเท่ากับ 8% แสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการท าก าไรต่ า 

 

 

            ก าไรสุทธิ 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้

  270 
5,000 
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 กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของบริษัทประกันชีวิต   5-59 
 

 
 

2. อตัราก าไรต่อรายได้  
อัตราก าไรต่อรายได้เป็นอัตราที่ใช้วัดผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับรายได้จากการขาย อัตราส่วนที่สูง

แสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการหารายได้และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี 

 

 

 

 ตวัอย่างที่ 5.15 บริษัทพัฒนาประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) มีก าไรส าหรับปี 25X2 เท่ากับ 270 ล้านบาท และ
มีรายได้รวม 6,000 ล้านบาท 

อัตราก าไรต่อรายได้    =                                           

         =        4.50% 

 อัตราก าไรส าหรับปีของบริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เท่ากับ 4.50%  ถ้าอัตราส่วนเฉลี่ยของ
ธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมสมมติให้เท่ากับ 6% แสดงว่าความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้และควบคุม
ค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจนี้ ส่งผลถึงความสามารถในการท าก าไรที่ต่ ากว่า ซึ่งบริษัทควรหาทาง
ปรับปรุงด้วยการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายเพื่อท าให้อัตราส่วนนี้สูงขึ้น 

 
3. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets: ROA) เป็นอัตราที่ใช้วัดประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์รวม
ว่าสามารถสร้างก าไรได้คุ้มค่ากับจ านวนสินทรัพย์ที่มีหรือไม่ ถ้าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สูงแสดงว่ากิจการใช้
สินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อหาก าไรได้เต็มที่ แต่หากอัตรานี้ต่ า แสดงว่าสินทรัพย์ของบริษัทยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร 

 

 

  

 ตัวอย่างที่ 5.16  บริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) มีก าไรส าหรับปีเท่ากับ 270 ล้านบาท และสินทรัพย์
รวมเท่ากับ 21,558 ล้านบาท 

  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์  =     

         =         1.25% 

 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์       = ก าไรส าหรับป ี
สินทรัพย์รวม 

 

อัตราก าไรต่อรายได ้      = 
ก าไรส าหรับป ี

รายได ้
 

 270 
6,000 

  270 
21,558
0 
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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5-60   คู่มือปฏิบัติงำนส ำหรับนำยหนำ้ประกันชวีิต 
 

 
 

 อัตราส่วนตอบแทนต่อสินทรัพย์ของบริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เท่ากับ 1.25% ถ้าสมมติให้
อัตราเฉลี่ยธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมเท่ากับ 3% แสดงว่าสินทรัพย์ของบริษัทที่มีอยู่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อสร้างก าไร
ได้น้อยกว่าบริษัทอ่ืน ๆ ในธุรกิจประกันชีวิตด้วยกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะบริษัทมีสินทรัพย์รวมมากเกินไป หรือมีรายได้ต่ า 
แต่ค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งส่งผลให้ก าไรต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้บริษัทต้องหาสาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

4. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
อัตราก าไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Shareholder’s Equity: ROE) เป็นอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้น

ได้รับจากเงินที่น ามาลงทุนในบริษัทประกันชีวิต 

 

 

 

 ตวัอย่างที่ 5.17  ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) มีก าไรส าหรับปีเท่ากับ 270 ล้านบาท 
และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,558 ล้านบาท 

  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น          = 

          =         10.56% 

  

 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เท่ากับ 10.56%  ถ้า
สมมติให้อัตราเฉลี่ยของธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมเท่ากับ 12% แสดงว่าก าไรของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้
ถือหุ้นแล้ว ต่ ากว่าอัตราเฉลี่ยของธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมเล็กน้อย ซึ่งน่าจะเป็นปัญหาจากรายได้ที่ต่ าหรือค่าใช้จ่ายที่
สูง หรือส่วนของผู้ถือหุ้นที่มากเกินไป 

 

 

 

 

 

 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น    = 
ก าไรส าหรับป ี

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

  270 
21,558
00 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต     5-3 
 

 
 
 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต        5-3 

 
5. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออัตราส่วนสภาพคล่อง โดยเปรียบเทียบ
สินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันที่ต้องช าระในระยะสั้น 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการลงทุน การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรับและความคงอยู่ของกรมธรรม์ อัตราส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ย
ประกันภัยสุทธิ อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนความคงอยู่ของกรมธรรม์ 
และอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม 

7. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนว่ามี
ส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของหนี้สินมากน้อยเพียงไร ส าหรับจ านวนเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของส านักงานใหญ่ อัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

8. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราก าไรต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบและการแสดงรายการของงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
3. วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตเป็นอัตราร้อยละได้ 
4. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
5. วิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิตได้ 
6. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตได้ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ 
8. วิเคราะห์ความสามารถการท าก าไรของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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5-60   คู่มือปฏิบัติงำนส ำหรับนำยหนำ้ประกันชวีิต 
 

 
 

 อัตราส่วนตอบแทนต่อสินทรัพย์ของบริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เท่ากับ 1.25% ถ้าสมมติให้
อัตราเฉลี่ยธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมเท่ากับ 3% แสดงว่าสินทรัพย์ของบริษัทที่มีอยู่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อสร้างก าไร
ได้น้อยกว่าบริษัทอ่ืน ๆ ในธุรกิจประกันชีวิตด้วยกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะบริษัทมีสินทรัพย์รวมมากเกินไป หรือมีรายได้ต่ า 
แต่ค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งส่งผลให้ก าไรต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้บริษัทต้องหาสาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

4. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
อัตราก าไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Shareholder’s Equity: ROE) เป็นอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้น

ได้รับจากเงินที่น ามาลงทุนในบริษัทประกันชีวิต 

 

 

 

 ตวัอย่างที่ 5.17  ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) มีก าไรส าหรับปีเท่ากับ 270 ล้านบาท 
และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,558 ล้านบาท 

  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น          = 

          =         10.56% 

  

 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทพัฒนาประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เท่ากับ 10.56%  ถ้า
สมมติให้อัตราเฉลี่ยของธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมเท่ากับ 12% แสดงว่าก าไรของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้
ถือหุ้นแล้ว ต่ ากว่าอัตราเฉลี่ยของธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมเล็กน้อย ซึ่งน่าจะเป็นปัญหาจากรายได้ที่ต่ าหรือค่าใช้จ่ายที่
สูง หรือส่วนของผู้ถือหุ้นที่มากเกินไป 

 

 

 

 

 

 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น    = 
ก าไรส าหรับป ี

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

  270 
21,558
00 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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บทที ่6  
มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 

ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกนัภัย
นานาชาติและการเป็นนายหน้าประกนัชีวตินิตบุิคคล 

บทบาทของนายหน้าประกนัภัยต่อสังคม 
 

อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎคุิณ 
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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
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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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บทที ่6  
มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 

ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกนัภัย
นานาชาติและการเป็นนายหน้าประกนัชีวตินิตบุิคคล 

บทบาทของนายหน้าประกนัภัยต่อสังคม 
 

อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎคุิณ 
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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

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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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

 

6-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

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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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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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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 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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                                                                       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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 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 
 
 
 

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

6-10



 

  มาตรฐานการก ากับดแูลธุรกิจประกันภัย ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ    6-11 
                                                                       และการเป็นนายหน้าประกันนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม  

 
 

 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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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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 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

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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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 
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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) 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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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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 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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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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6-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

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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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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  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 

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
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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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  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 
 
 
 

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

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 
(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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 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  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 (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
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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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 (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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                                                                       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
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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
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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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6-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

 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 
(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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 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 
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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
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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 
 
 
 

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

6-32



 

  มาตรฐานการก ากับดแูลธุรกิจประกันภัย ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ    6-33 
                                                                       และการเป็นนายหน้าประกันนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม  

 
 

 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 

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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 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 
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 (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

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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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
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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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ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

6-37



 

  มาตรฐานการก ากับดแูลธุรกิจประกันภัย ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ    6-37 
                                                                       และการเป็นนายหน้าประกันนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม  

 
 

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

 

6-38     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

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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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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บทที ่7 การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล                    นช.3 
(1 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
 7.1 ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล  
 7.2 กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล  

 7.3 ตัวอย่างการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 
แนวคดิ 

1. การวางแผนการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  การวางแผนการลงทุน คือการ
วางแผนจัดสรรเงินทุนเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเสี่ยงของสินทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ เป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยง
ของผู้ลงทุนที่สามารถรับได้ 

2. การวางแผนการลงทุนมีความส าคัญมากเพราะเป้าหมายของการวางแผนการเงินในหลาย ๆ เป้าหมาย
ต้องการการวางแผนทางการลงทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อต้องการให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินนั้น ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ต้องการใช้เงินเป็นจ านวนมากและเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการวาง
แผนการลงทุนให้เหมาะสม เพื่อให้มีเงินเพียงพอกับการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เช่น การวางแผน       
การลงทุนเพื่อการศึกษาของบุตร การวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ  

3. กระบวนการการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์เป้าหมาย
ของบุคคล 2) การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมาย 3) การวิเคราะห์การเงิน 4) การพัฒนาและ
น าเสนอแผนการลงทุน 5) การนาแผนการลงทุนไปปฏิบัติ และ 6) การติดตามและทบทวนแผนการลงทุน 

4.  การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล อาจแบ่งตามช่วงระยะเวลาได้เป็น การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
ระยะสั้น การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะปานกลางและการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะยาว 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายของการวางแผนการลงทนุส่วนบุคคลได้  
 2. อธิบายความส าคัญและประโยชน์ของการวางแผนการลงทนุส่วนบุคคลได้  
 3. อธิบายกระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลได้  
 4. น าแนวคิดไปใช้ในการวางแผนการลงทนุส่วนบุคคลได้   
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เร่ืองที ่7.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
   
 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย  
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี    
การวางแผนประกันภัย การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก  
 

 
 

ภาพที ่7.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
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บทที ่7 การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล                    นช.3 
(1 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
 7.1 ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล  
 7.2 กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล  

 7.3 ตัวอย่างการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 
แนวคดิ 

1. การวางแผนการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  การวางแผนการลงทุน คือการ
วางแผนจัดสรรเงินทุนเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเสี่ยงของสินทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ เป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยง
ของผู้ลงทุนที่สามารถรับได้ 

2. การวางแผนการลงทุนมีความส าคัญมากเพราะเป้าหมายของการวางแผนการเงินในหลาย ๆ เป้าหมาย
ต้องการการวางแผนทางการลงทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อต้องการให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินนั้น ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ต้องการใช้เงินเป็นจ านวนมากและเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการวาง
แผนการลงทุนให้เหมาะสม เพื่อให้มีเงินเพียงพอกับการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เช่น การวางแผน       
การลงทุนเพื่อการศึกษาของบุตร การวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ  

3. กระบวนการการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์เป้าหมาย
ของบุคคล 2) การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมาย 3) การวิเคราะห์การเงิน 4) การพัฒนาและ
น าเสนอแผนการลงทุน 5) การนาแผนการลงทุนไปปฏิบัติ และ 6) การติดตามและทบทวนแผนการลงทุน 

4.  การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล อาจแบ่งตามช่วงระยะเวลาได้เป็น การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
ระยะสั้น การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะปานกลางและการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะยาว 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายของการวางแผนการลงทนุส่วนบุคคลได้  
 2. อธิบายความส าคัญและประโยชน์ของการวางแผนการลงทนุส่วนบุคคลได้  
 3. อธิบายกระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลได้  
 4. น าแนวคิดไปใช้ในการวางแผนการลงทนุส่วนบุคคลได้   
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เร่ืองที ่7.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
   
 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย  
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี    
การวางแผนประกันภัย การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก  
 

 
 

ภาพที ่7.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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เร่ืองที ่7.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
   
 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย  
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี    
การวางแผนประกันภัย การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก  
 

 
 

ภาพที ่7.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
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 จากภาพที่ 7.1 จะเห็นได้ว่า การวางแผนการลงทุน ควรเริ่มจากการมีเงินออม เงินออมก็คือการที่มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย ส่วนที่เหลือจึงถือว่าเป็นเงินออม เงินออมถือว่าเป็นเงินในปัจจุบันที่เราต้องการเก็บไว้  สะสมไว้ 
เพื่อที่จะมีไว้ใช้จ่ายในอนาคต คนส่วนมากก็จะนิยมไปฝากไว้ในธนาคารต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยเป็นผลประโยชน์ 
แต่ถ้าในตลาดก็มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ โดยส่วนใหญ่เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี (เงินเฟ้อคือ ภาวะที่ระดับสินค้าปรับ
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้มูลค่าของเงินที่ถืออยู่ด้อยค่าลง) และดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนหรือ
ประโยชน์น้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มในแต่ละปี สุดท้ายเงินที่เรามีอยู่ก็มีมูลค่าที่แท้จริงลดลงไปตามสภาพการณ์  ดังนั้น         
การน าเงินไปลงทุนจึงเป็นความพยายามในการสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าเงินเฟ้อ และยังสามารถช่วยให้เงินงอกเงย
สร้างผลตอบแทนในระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้ในช่วงที่ท างาน         
ทุกคนก็ยังต้องมีภาระภาษีที่ต้องช าระซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทหนึ่ง แต่หากมีการลงทุนในกองทุนรวมบาง
ประเภท เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long 
Term Equity Fund: LTF) โดย บุคคลนั้นสามารถน าเงินลงทุนในกองทุนรวม 2 ประเภทนี้ ไปลดหย่อนภาษีบุคคล
ธรรมดาประจาปีได้ วิธีการดังกล่าวจึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านภาษี และยังเป็นการเพิ่มการลงทุนในระยะยาว ถือว่า
เป็นการวางแผนการเงินด้านภาษี และการออมเพื่อการลงทุนและการเกษียณ การวางแผนประกันภัย คือการปกป้อง
ทรัพย์สินที่มีอยู่ การซื้อประกันภัยจึงเป็นการผ่องถ่ายความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดกับทรัพย์สิน  ชีวิต 
สุขภาพ หรือรายได้ของผู้วางแผน เพื่อไม่ให้สินทรัพย์หรือรายได้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เพราะเหตุ
นี้บุคคลจึงควรวางแผนท าประกันภัยหรืออาจซื้อประกันแบบควบการลงทุนเพื่อประโยชน์จากการลงทุนระยะยาว เช่น 
เพื่อการเกษียณ หรือมรดก เป็นต้น การวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ เป็นการวางแผนการออมระยะยาวเพื่อน า
เงินที่ออมหรือสะสมในวันนี้น าไปใช้ในช่วงวัยหลังเกษียณ เพราะหลังเกษียณบุคคลอาจไม่สามารถหารายได้มากเท่า
รายได้ในวัยก่อนวัยเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุก ๆ คน ยิ่งบุคคลสามารถ
วางแผนเกษียณได้เร็วมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะอิสรภาพทางการเงินเร็วขึ้น  ส าหรับการวางแผนมรดกก็เป็นการ
วางแผนจัดการทรัพย์สินของบุคคลหลังการจากไป เพื่อให้ทรัพย์สินที่มีอยู่มีการเปลี่ยนมือไปให้กับบุคคลที่ต้องการ  
 
1. ความหมายของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล  
 การวางแผนการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  การวางแผนการลงทุน  คือ           
การวางแผนจัดสรรเงินทุนเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ เป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่
สามารถรับได้  
 การลงทุนคือการน ากระแสเงินสดส่วนเกินหรือการน าเงินออมไปลงทุนซื้อสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้มี
มูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต การลงทุนที่ดี อย่างน้อยก็ควรจะให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อ การลงทุนส่วนบุคคล
สามารถท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น การฝากธนาคาร การซื้อพันธบัตรรัฐบาล การซื้อหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนหรือของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อรับดอกเบี้ย การลงทุนในกองทุนรวมในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ การลงทุนในหุ้นสามัญในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับเงินปันผลหรือการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ การลงทุนในบริษัทเอกชน หรือไม่ว่า
จะเป็นการลงทุนซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ผู้ลงทุนควรที่จะคาดการณ์ว่าจะได้รับ
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เร่ืองที ่7.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
   
 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย  
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี    
การวางแผนประกันภัย การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก  
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ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
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 จากภาพที่ 7.1 จะเห็นได้ว่า การวางแผนการลงทุน ควรเริ่มจากการมีเงินออม เงินออมก็คือการที่มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย ส่วนที่เหลือจึงถือว่าเป็นเงินออม เงินออมถือว่าเป็นเงินในปัจจุบันที่เราต้องการเก็บไว้  สะสมไว้ 
เพื่อที่จะมีไว้ใช้จ่ายในอนาคต คนส่วนมากก็จะนิยมไปฝากไว้ในธนาคารต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยเป็นผลประโยชน์ 
แต่ถ้าในตลาดก็มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ โดยส่วนใหญ่เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี (เงินเฟ้อคือ ภาวะที่ระดับสินค้าปรับ
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้มูลค่าของเงินที่ถืออยู่ด้อยค่าลง) และดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนหรือ
ประโยชน์น้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มในแต่ละปี สุดท้ายเงินที่เรามีอยู่ก็มีมูลค่าที่แท้จริงลดลงไปตามสภาพการณ์  ดังนั้น         
การน าเงินไปลงทุนจึงเป็นความพยายามในการสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าเงินเฟ้อ และยังสามารถช่วยให้เงินงอกเงย
สร้างผลตอบแทนในระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้ในช่วงที่ท างาน         
ทุกคนก็ยังต้องมีภาระภาษีที่ต้องช าระซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทหนึ่ง แต่หากมีการลงทุนในกองทุนรวมบาง
ประเภท เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long 
Term Equity Fund: LTF) โดย บุคคลนั้นสามารถน าเงินลงทุนในกองทุนรวม 2 ประเภทนี้ ไปลดหย่อนภาษีบุคคล
ธรรมดาประจาปีได้ วิธีการดังกล่าวจึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านภาษี และยังเป็นการเพิ่มการลงทุนในระยะยาว ถือว่า
เป็นการวางแผนการเงินด้านภาษี และการออมเพื่อการลงทุนและการเกษียณ การวางแผนประกันภัย คือการปกป้อง
ทรัพย์สินที่มีอยู่ การซื้อประกันภัยจึงเป็นการผ่องถ่ายความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดกับทรัพย์สิน  ชีวิต 
สุขภาพ หรือรายได้ของผู้วางแผน เพื่อไม่ให้สินทรัพย์หรือรายได้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เพราะเหตุ
นี้บุคคลจึงควรวางแผนท าประกันภัยหรืออาจซื้อประกันแบบควบการลงทุนเพื่อประโยชน์จากการลงทุนระยะยาว เช่น 
เพื่อการเกษียณ หรือมรดก เป็นต้น การวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ เป็นการวางแผนการออมระยะยาวเพื่อน า
เงินที่ออมหรือสะสมในวันนี้น าไปใช้ในช่วงวัยหลังเกษียณ เพราะหลังเกษียณบุคคลอาจไม่สามารถหารายได้มากเท่า
รายได้ในวัยก่อนวัยเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุก ๆ คน ยิ่งบุคคลสามารถ
วางแผนเกษียณได้เร็วมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะอิสรภาพทางการเงินเร็วขึ้น  ส าหรับการวางแผนมรดกก็เป็นการ
วางแผนจัดการทรัพย์สินของบุคคลหลังการจากไป เพื่อให้ทรัพย์สินที่มีอยู่มีการเปลี่ยนมือไปให้กับบุคคลที่ต้องการ  
 
1. ความหมายของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล  
 การวางแผนการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  การวางแผนการลงทุน  คือ           
การวางแผนจัดสรรเงินทุนเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ เป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่
สามารถรับได้  
 การลงทุนคือการน ากระแสเงินสดส่วนเกินหรือการน าเงินออมไปลงทุนซื้อสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้มี
มูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต การลงทุนที่ดี อย่างน้อยก็ควรจะให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อ การลงทุนส่วนบุคคล
สามารถท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น การฝากธนาคาร การซื้อพันธบัตรรัฐบาล การซื้อหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนหรือของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อรับดอกเบี้ย การลงทุนในกองทุนรวมในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ การลงทุนในหุ้นสามัญในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับเงินปันผลหรือการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ การลงทุนในบริษัทเอกชน หรือไม่ว่า
จะเป็นการลงทุนซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ผู้ลงทุนควรที่จะคาดการณ์ว่าจะได้รับ
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ผลตอบแทนจากการน าเงินไปลงทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ว่าได้ผลตอบแทนเท่าไร แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าทุก
การลงทุนมีความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงของการลงทุนจะมีมากหรือน้อยนั้นก็แตกต่างกันตามประเภทของสินทรัพย์และ
ระยะเวลาที่น าเงินไปลงทุน  
 ในสินทรัพย์แต่ละประเภทที่จะลงทุนล้วนมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน บางสินทรัพย์มีความเสี่ยงเพียงด้านเดียว 
บางสินทรัพย์มีความเสี่ยงในหลายด้าน ดังนั้นผู้ลงทุนควรท าแบบทดสอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงได้ 
และควรตั้งระยะเวลาการลงทุนในสินทรัพย์นั้นว่าจะใช้ระยะเวลายาวนานเท่าไหร่ด้วย ส าหรับความเสี่ยงของการลงทุน
มีหลายประเภท เช่น  
 

 
 

ภาพที ่7.2 ความเส่ียงด้านต่าง ๆ รอบด้านผลตอบแทนจากการลงทุน 
 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
 
 1) ความเส่ียงด้านเครดติ หรือความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน  

 2) ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ  
  (1) อัตราดอกเบีย้ ในกรณีอัตราดอกเบี้ยก าลังเป็นขาขึ้นท าให้ตราสารทางการเงินที่ผู้ลงทุนถือจะได้
อัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่  
  (2) อัตราเงินเฟ้อ จะมีผลต่อผลตอบแทนในสินทรัพย์ที่ไปลงทุน ถ้าเงินเฟ้อมีอัตราที่สูงกว่าผลตอบแทน
ที่ได้รับก็จะท าให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเสื่อมค่าลงไปด้วย  
 3) ความเส่ียงด้านราคาตลาด เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปรับลดของราคาในสินทรัพย์ที่ลงทุน เช่น ในตรา
สารหนี้จะมีผลลบเมื่อมีการปรับอัตราดอกเบี้ยของตลาดเพิ่มข้ึน ท าให้ตราสารหนี้ที่ถือครองมีราคาตลาดที่ลดลง  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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ผลตอบแทนจากการน าเงินไปลงทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ว่าได้ผลตอบแทนเท่าไร แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าทุก
การลงทุนมีความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงของการลงทุนจะมีมากหรือน้อยนั้นก็แตกต่างกันตามประเภทของสินทรัพย์และ
ระยะเวลาที่น าเงินไปลงทุน  
 ในสินทรัพย์แต่ละประเภทที่จะลงทุนล้วนมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน บางสินทรัพย์มีความเสี่ยงเพียงด้านเดียว 
บางสินทรัพย์มีความเสี่ยงในหลายด้าน ดังนั้นผู้ลงทุนควรท าแบบทดสอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงได้ 
และควรตั้งระยะเวลาการลงทุนในสินทรัพย์นั้นว่าจะใช้ระยะเวลายาวนานเท่าไหร่ด้วย ส าหรับความเสี่ยงของการลงทุน
มีหลายประเภท เช่น  
 

 
 

ภาพที ่7.2 ความเส่ียงด้านต่าง ๆ รอบด้านผลตอบแทนจากการลงทุน 
 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
 
 1) ความเส่ียงด้านเครดติ หรือความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน  

 2) ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ  
  (1) อัตราดอกเบีย้ ในกรณีอัตราดอกเบี้ยก าลังเป็นขาขึ้นท าให้ตราสารทางการเงินที่ผู้ลงทุนถือจะได้
อัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่  
  (2) อัตราเงินเฟ้อ จะมีผลต่อผลตอบแทนในสินทรัพย์ที่ไปลงทุน ถ้าเงินเฟ้อมีอัตราที่สูงกว่าผลตอบแทน
ที่ได้รับก็จะท าให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเสื่อมค่าลงไปด้วย  
 3) ความเส่ียงด้านราคาตลาด เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปรับลดของราคาในสินทรัพย์ที่ลงทุน เช่น ในตรา
สารหนี้จะมีผลลบเมื่อมีการปรับอัตราดอกเบี้ยของตลาดเพิ่มข้ึน ท าให้ตราสารหนี้ที่ถือครองมีราคาตลาดที่ลดลง  
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 4) ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศและสกุลเงินต่างประเทศมีการปรับตัว
ลดลง ท าให้เกิดการลดค่าในสินทรัพย์ที่ไปลงทุนในต่างประเทศ  
 5) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ า ยากต่อการเปลี่ยนมือหรือ
จ าหน่าย เช่น การลงทุนในที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารหนี้อ่ืน ๆ ที่มีก าหนดช่วง
ระยะเวลาการลงทุน  

 6) ความเส่ียงจากการจัดการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้จัดการหรือผู้บริหารกิจการน าเงินไปลงทุนใน
สินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไม่ตรงตามที่น าเสนอ หรืออาจมีการเปลี่ยนทีมผู้บริหารท าให้ผลตอบแทนที่คาดหวังไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง  
 การลงทุนทุกประเภทนั้นมีความเสี่ยง แม้จะเป็นการฝากเงินธนาคารก็มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ คือได้ดอกเบี้ย
จากเงินฝากน้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ประเทศไทยเริ่มน าระบบคุ้มครองเงินฝากอย่างเต็มรูปแบบมาใช้            
การคุ้มครองผู้ฝากเงินตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เป็นการคุ้มครองเงินฝาก
ผู้ฝากแต่ละรายในแต่ละสถาบันการเงินในจ านวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป  
 การลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นเป้าหมายทีส่ าคัญในการลงทุน การลงทุน
ในกองทุนรวมก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ลงทุนสามารถเลือกสินทรัพย์ที่ลงทุนได้หลากหลายประเภท  เพราะกองทุนมี   
การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในสนิทรัพย์ต่าง ๆ อีกทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมยังถูกควบคุมและมีข้อ
ปฏิบัติที่ดูแลโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ปฏิบัติและลงทุนตามที่ได้ชี้แจงลงในหนังสือ  
ชี้ชวนการลงทุน การลงทุนในกองทุนหนึ่ง ๆ อาจมีความเสี่ยงหลาย ๆ ความเสี่ยงพร้อม ๆ กัน เช่น กองทุนรวมตราสาร
ทุนที่ไปลงในต่างประเทศ ก็จะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของสินทรัพย์ (หุ้น) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การลงทุนเป็นเงินบาท ซึ่งต้องไปแลกเปลี่ยนไปเป็นเงินสกุลอื่นที่กองทุนนั้นบริหารจัดการ ก็จะมีความเสี่ยงที่จะได้หรือ
อาจจะเสียผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ก็อาจจะมีความเสี่ยง
จากราคาสินทรัพย์ที่ลงทุน และความเสี่ยงจากสภาพคล่อง เพราะในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าการซื้อ
ขายที่ไม่มากในแต่ละวัน  
 นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังควรท าการจัดพอร์ตการลงทุน ซึ่งก็คือการวางแผนลงทุนในสินทรัพย์หลาย ๆ ประเภท 
โดยผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่าสินทรัพย์ในแต่ละประเภทมีความเสี่ยงเฉพาะสินทรัพย์และมีความผันผวนไม่เหมือนกัน ดังนั้น
การจัดพอร์ตการลงทุนคือการจัดแผนการลงทุนในหลาย  ๆ สินทรัพย์ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนใน
สินทรัพย์เพียงสินทรัพย์เดียว การจัดพอร์ตการลงทุนยังสามารถกระจายความเสี่ยงจากความผนัผวนของสินทรัพย์ที่เรา
ไปลงทุนและยังสามารถวางเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุนให้มีความความชัดเจนและเป็นไปได้เพิ่มมากขึ้น               
การจัดพอร์ตการลงทุนสามารถก าหนดได้ว่าเพื่อบริการผลตอบแทนหรือจัดการผลตอบแทน ความผันผวนขึ้นอยู่กับ
เป้าหมายทางการลงทุน ถ้าเป้าหมายของการลงทุนมีความส าคัญ หรือมีระยะเวลาการลงทุนที่สั้นควรจัดพอร์ตเน้น
ความมั่นคงของเงินลงทุนมากกว่าเน้นผลตอบแทน แต่ถ้ามีระยะเวลาลงทุนยาวนาน (มากกว่า 10 ปี) ควรจัดพอร์ตที่
เน้นผลตอบแทนมากกว่าเน้นความมั่นคงในระยะสั้น  
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เร่ืองที ่7.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
   
 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย  
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี    
การวางแผนประกันภัย การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก  
 

 
 

ภาพที ่7.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
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 4) ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศและสกุลเงินต่างประเทศมีการปรับตัว
ลดลง ท าให้เกิดการลดค่าในสินทรัพย์ที่ไปลงทุนในต่างประเทศ  
 5) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ า ยากต่อการเปลี่ยนมือหรือ
จ าหน่าย เช่น การลงทุนในที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารหนี้อ่ืน ๆ ที่มีก าหนดช่วง
ระยะเวลาการลงทุน  

 6) ความเส่ียงจากการจัดการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้จัดการหรือผู้บริหารกิจการน าเงินไปลงทุนใน
สินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไม่ตรงตามที่น าเสนอ หรืออาจมีการเปลี่ยนทีมผู้บริหารท าให้ผลตอบแทนที่คาดหวังไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง  
 การลงทุนทุกประเภทนั้นมีความเสี่ยง แม้จะเป็นการฝากเงินธนาคารก็มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ คือได้ดอกเบี้ย
จากเงินฝากน้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ประเทศไทยเริ่มน าระบบคุ้มครองเงินฝากอย่างเต็มรูปแบบมาใช้            
การคุ้มครองผู้ฝากเงินตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เป็นการคุ้มครองเงินฝาก
ผู้ฝากแต่ละรายในแต่ละสถาบันการเงินในจ านวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป  
 การลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นเป้าหมายทีส่ าคัญในการลงทุน การลงทุน
ในกองทุนรวมก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ลงทุนสามารถเลือกสินทรัพย์ที่ลงทุนได้หลากหลายประเภท  เพราะกองทุนมี   
การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในสนิทรัพย์ต่าง ๆ อีกทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมยังถูกควบคุมและมีข้อ
ปฏิบัติที่ดูแลโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ปฏิบัติและลงทุนตามที่ได้ชี้แจงลงในหนังสือ  
ชี้ชวนการลงทุน การลงทุนในกองทุนหนึ่ง ๆ อาจมีความเสี่ยงหลาย ๆ ความเสี่ยงพร้อม ๆ กัน เช่น กองทุนรวมตราสาร
ทุนที่ไปลงในต่างประเทศ ก็จะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของสินทรัพย์ (หุ้น) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การลงทุนเป็นเงินบาท ซึ่งต้องไปแลกเปลี่ยนไปเป็นเงินสกุลอื่นที่กองทุนนั้นบริหารจัดการ ก็จะมีความเสี่ยงที่จะได้หรือ
อาจจะเสียผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ก็อาจจะมีความเสี่ยง
จากราคาสินทรัพย์ที่ลงทุน และความเสี่ยงจากสภาพคล่อง เพราะในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าการซื้อ
ขายที่ไม่มากในแต่ละวัน  
 นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังควรท าการจัดพอร์ตการลงทุน ซึ่งก็คือการวางแผนลงทุนในสินทรัพย์หลาย ๆ ประเภท 
โดยผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่าสินทรัพย์ในแต่ละประเภทมีความเสี่ยงเฉพาะสินทรัพย์และมีความผันผวนไม่เหมือนกัน ดังนั้น
การจัดพอร์ตการลงทุนคือการจัดแผนการลงทุนในหลาย  ๆ สินทรัพย์ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนใน
สินทรัพย์เพียงสินทรัพย์เดียว การจัดพอร์ตการลงทุนยังสามารถกระจายความเสี่ยงจากความผนัผวนของสินทรัพย์ที่เรา
ไปลงทุนและยังสามารถวางเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุนให้มีความความชัดเจนและเป็นไปได้เพิ่มมากขึ้น               
การจัดพอร์ตการลงทุนสามารถก าหนดได้ว่าเพื่อบริการผลตอบแทนหรือจัดการผลตอบแทน ความผันผวนขึ้นอยู่กับ
เป้าหมายทางการลงทุน ถ้าเป้าหมายของการลงทุนมีความส าคัญ หรือมีระยะเวลาการลงทุนที่สั้นควรจัดพอร์ตเน้น
ความมั่นคงของเงินลงทุนมากกว่าเน้นผลตอบแทน แต่ถ้ามีระยะเวลาลงทุนยาวนาน (มากกว่า 10 ปี) ควรจัดพอร์ตที่
เน้นผลตอบแทนมากกว่าเน้นความมั่นคงในระยะสั้น  
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การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล     7-7 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่7.3 อตัราผลตอบแทนระยะยาวและความผนัผวนของราคาสินทรัพย์เพือ่การลงทุนประเภทต่าง ๆ 
 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
 
 ความเสี่ยงในการลงทุนมักสะท้อนอยู่ในรูปของความผันผวนของราคาสินทรัพย์ในตลาด หากราคาสินทรัพย์ที่
ไปลงทุนมีความผันผวนน้อยก็เสี่ยงน้อย หากความผันผวนมากก็ถือว่ามีความเสี่ยงมากตามไปด้วย ดังนั้นจึงนิยมวัด
ความเสี่ยงของการลงทุนที่อัตราความผันผวนของราคาสินทรัพย์ ซึ่งสินทรัพย์แต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงและความผัน
ผวนแตกต่างกันไปจึงให้ผลตอบแทน (Return) และความเสี่ยง (Risk) ที่แตกต่างกันไปด้วย นอกจากนี้ในการลงทุนยัง
ต้องพิจารณาความเสี่ยงอื่นที่เกิดขึ้นประกอบไปด้วย  
 การจัดการพอร์ตการลงทุนที่ดี ไม่ควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหนึ่งประเภทใดเพียงอย่างเดียว แต่ควร
กระจายลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทของสินทรัพย์ ดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) คือ
การจัดน้ าหนักที่จะลงทุนในแต่ละสินทรัพย์จึงมีความส าคัญมากที่สุด ซึ่งหลังจากการจัดพอร์ตการลงทุนและลงทุนไป
ระยะเวลาหนึ่งก็ควรจะทบทวนพอร์ตการลงทุน  (Rebalance) ว่ายังเป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่วางไว้ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ลงทุนหรือไม่ หรืออาจจะมีการปรับพอร์ตตามความสามารถเพื่อรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถรับได้นั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงจากช่วงอายุที่เปลี่ยนแปลงไป ฯลฯ   
 กล่าวโดยสรุปการลงทุนล้วนมีความเสี่ยง ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรศึกษาหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนและผล
การด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนจึงต้องตัดสินใจให้
รอบคอบก่อนการลงทุนทุกคร้ัง 
2. ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล  
 การลงทุนส่วนบุคคลนั้นมีความส าคัญมากเพราะถ้าจะให้ประสบความส าเร็จในเป้าหมายทางการเงินนั้นต้อง
จัดการวางแผนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นไปได้ด้วย การวางแผนการลงทุนมีหลากหลายวิธี ดังนั้น
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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บุคคลจึงจ าเป็นต้องสามารถเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุน ประเมินความเสี่ยงจากสินทรัพย์ที่ไปลงทุน พร้อมทั้งปฏิบัติและ
ทบทวนแผนการลงทุนเป็นระยะ ๆ  
 ส าหรับประโยชน์ของการวางแผนการลงทนุส่วนบุคคล มีดังนี ้ 
 2.1 ช่วยให้บุคคลสามารถบรรลเุป้าหมายในชีวิต กล่าวคือผู้วางแผนการลงทุนจะรู้สถานะการเงินของตนเอง
ว่าในปัจจุบันมีสถานะการเงินเป็นเช่นไร มีสินทรัพย์ทั้งหมด สินทรัพย์เพื่อการลงทุนมากน้อยแค่ไหน รวมถึงจะทราบ
หนี้สินและความสามารถในการช าระหนี้ทั้งหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาว หรือมีภาระทางการเงินอ่ืน ๆ เพื่อ
บริหารกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีสภาพคล่องส่วนเกิน คือมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ก็
ควรบริหารจัดการโดยน าเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย และน าไปใช้เพื่อเป้าหมายทางการเงินต่าง ๆ ที่ตั้งใจไว้ทั้งใน
ระยะสั้น ปานกลางและยาว เช่น การวางแผนเกษียณที่ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะทุกคนมีช่วงชีวิตทั้งในช่วง
ท างานและช่วงชีวิตหลังเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงเป็นการวางแผนการออม การลงทุนเพื่อให้มีเงินใช้ได้
อย่างเพียงพอในช่วงชีวิตหลังเกษียณ ที่ต้องค านึงถึงค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี  
 2.2 ช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐในการเลี้ยงดูผู้ สูงอายุ  ในปัจจุบันภาครัฐตระหนักเห็นปัญหาของการออมและ
การลงทุนส่วนบุคคล เพราะในระยะเวลาในอีกไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ มีประชากรที่อายุอยู่ใน
วัยเกษียณ อายุเกิน 60 ปี มากกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ จากรายจ่ายประจ าของภาครัฐที่มีอยู่
มากแต่รายได้ที่ได้มีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถเลี้ยงดูผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีพได้อย่างสุขสบาย ภาครัฐจึงต้องรณรงค์ให้
ภาคประชาชนเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการออมและการวางแผนการลงทุน  เพื่อแบ่งเบาภาระภาครัฐใน    
การเลี้ยงดูผู้สูงอายุ  
 2.3 ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเจริญเติบโต กล่าวคือเมื่อภาคประชาชนมีการออม และมี 
การลงทุนที่มาก จะเป็นการช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป เช่น  
  1) ถ้าประชาชนมีการออมที่มาก ฐานะทางการเงินของประเทศก็เข้มแข็งขึ้นด้วย  เพราะถ้าภาค
เศรษฐกิจในประเทศต้องการใช้เงินเพื่อมาลงทุนในธุรกิจ ก็สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศที่บุคคลในประเทศ
ฝากเงินอยู่ ไม่ต้องไปพึ่งพิงเงินกู้จากต่างประเทศ ท าให้คนที่ฝากเงินในประเทศมีรายได้จากการฝากเงิน และประเทศก็
จะมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็จะไม่ผันผวนมากจากการเคลื่อนย้ายทุน เพราะ
เป็น   การน าเงินในประเทศมาลงทุน  
  2) การลงทุนผ่านตลาดทุนในประเทศ  ผู้ประกอบการก็สามารถขายหุ้นเพื่อระดมทุนผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ต้องกู้เงินเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นภาระทางด้านดอกเบี้ย บริษัทหรือหน่วยธุรกิจก็สามารถ
ลดต้นทุนท าให้ผลประกอบการดีขึ้น เมื่อทุก ๆ บริษัทดีขึ้น ประเทศก็จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ ผู้ลงทุน
ก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจชั้นน าของประเทศในรูปแบบของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะได้รับเงินปันผลและการเติบโตของ
มูลค่าหุ้นที่ถือครองในระยะยาว  
  3) ผู้ลงทุนสามารถวางเปา้หมายการลงทุนในระยะยาวเพื่อการวางแผนการเกษียณ เมื่อประชาชนทุกคน
มีการวางแผนเกษียณ มีการเก็บออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณ ก็จะมีรายได้ที่มากพอเพื่อใช้ในยามเกษียณและ            
ไม่เป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องเลี้ยงดูประชาชนในวัยเกษียณ   
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เร่ืองที ่7.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
   
 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย  
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี    
การวางแผนประกันภัย การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก  
 

 
 

ภาพที ่7.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
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บุคคลจึงจ าเป็นต้องสามารถเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุน ประเมินความเสี่ยงจากสินทรัพย์ที่ไปลงทุน พร้อมทั้งปฏิบัติและ
ทบทวนแผนการลงทุนเป็นระยะ ๆ  
 ส าหรับประโยชน์ของการวางแผนการลงทนุส่วนบุคคล มีดังนี ้ 
 2.1 ช่วยให้บุคคลสามารถบรรลเุป้าหมายในชีวิต กล่าวคือผู้วางแผนการลงทุนจะรู้สถานะการเงินของตนเอง
ว่าในปัจจุบันมีสถานะการเงินเป็นเช่นไร มีสินทรัพย์ทั้งหมด สินทรัพย์เพื่อการลงทุนมากน้อยแค่ไหน รวมถึงจะทราบ
หนี้สินและความสามารถในการช าระหนี้ทั้งหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาว หรือมีภาระทางการเงินอ่ืน ๆ เพื่อ
บริหารกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีสภาพคล่องส่วนเกิน คือมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ก็
ควรบริหารจัดการโดยน าเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย และน าไปใช้เพื่อเป้าหมายทางการเงินต่าง ๆ ที่ตั้งใจไว้ทั้งใน
ระยะสั้น ปานกลางและยาว เช่น การวางแผนเกษียณที่ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะทุกคนมีช่วงชีวิตทั้งในช่วง
ท างานและช่วงชีวิตหลังเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงเป็นการวางแผนการออม การลงทุนเพื่อให้มีเงินใช้ได้
อย่างเพียงพอในช่วงชีวิตหลังเกษียณ ที่ต้องค านึงถึงค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี  
 2.2 ช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐในการเลี้ยงดูผู้ สูงอายุ  ในปัจจุบันภาครัฐตระหนักเห็นปัญหาของการออมและ
การลงทุนส่วนบุคคล เพราะในระยะเวลาในอีกไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ มีประชากรที่อายุอยู่ใน
วัยเกษียณ อายุเกิน 60 ปี มากกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ จากรายจ่ายประจ าของภาครัฐที่มีอยู่
มากแต่รายได้ที่ได้มีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถเลี้ยงดูผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีพได้อย่างสุขสบาย ภาครัฐจึงต้องรณรงค์ให้
ภาคประชาชนเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการออมและการวางแผนการลงทุน  เพื่อแบ่งเบาภาระภาครัฐใน    
การเลี้ยงดูผู้สูงอายุ  
 2.3 ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเจริญเติบโต กล่าวคือเมื่อภาคประชาชนมีการออม และมี 
การลงทุนที่มาก จะเป็นการช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป เช่น  
  1) ถ้าประชาชนมีการออมที่มาก ฐานะทางการเงินของประเทศก็เข้มแข็งขึ้นด้วย  เพราะถ้าภาค
เศรษฐกิจในประเทศต้องการใช้เงินเพื่อมาลงทุนในธุรกิจ ก็สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศที่บุคคลในประเทศ
ฝากเงินอยู่ ไม่ต้องไปพึ่งพิงเงินกู้จากต่างประเทศ ท าให้คนที่ฝากเงินในประเทศมีรายได้จากการฝากเงิน และประเทศก็
จะมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็จะไม่ผันผวนมากจากการเคลื่อนย้ายทุน เพราะ
เป็น   การน าเงินในประเทศมาลงทุน  
  2) การลงทุนผ่านตลาดทุนในประเทศ  ผู้ประกอบการก็สามารถขายหุ้นเพื่อระดมทุนผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ต้องกู้เงินเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นภาระทางด้านดอกเบี้ย บริษัทหรือหน่วยธุรกิจก็สามารถ
ลดต้นทุนท าให้ผลประกอบการดีขึ้น เมื่อทุก ๆ บริษัทดีขึ้น ประเทศก็จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ ผู้ลงทุน
ก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจชั้นน าของประเทศในรูปแบบของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะได้รับเงินปันผลและการเติบโตของ
มูลค่าหุ้นที่ถือครองในระยะยาว  
  3) ผู้ลงทุนสามารถวางเปา้หมายการลงทุนในระยะยาวเพื่อการวางแผนการเกษียณ เมื่อประชาชนทุกคน
มีการวางแผนเกษียณ มีการเก็บออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณ ก็จะมีรายได้ที่มากพอเพื่อใช้ในยามเกษียณและ            
ไม่เป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องเลี้ยงดูประชาชนในวัยเกษียณ   
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เร่ืองที ่7.2  
กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 
   
 
 กระบวนการการวางแผนการลงทุน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เป้าหมายของบุคคล      
2) การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมาย 3) การวิเคราะห์การเงิน 4) การพัฒนาและน าเสนอแผนการลงทุน    
5) การน าแผนการลงทุนไปปฏิบัติ และ 6) การติดตามและทบทวนแผนการลงทุน สรุปเป็นขั้นตอนได้ดังภาพที่ 7.4  
 
 

 
 

ภาพที ่7.4 กระบวนการวางแผนการลงทุน 
 
1. การวเิคราะห์เป้าหมายของบุคคล  
 การวิเคราะห์เป้าหมายของบุคคล เป็นข้ันตอนแรกของกระบวนการวางแผนการลงทุน ในบทนี้จะกล่าวถึง
นายหน้าประกันชีวิตที่ท าหน้าที่ช่วยวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าบุคคลที่ต้องการวางแผนการลงทุน กล่าวคือลูกค้า
จะต้องก าหนดเป้าหมายการลงทุน พร้อมทั้งต้องประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในกรณีที่สินทรัพย์ที่ไปลงทุนมีความ  
ผันผวน ตลอดจนระยะเวลาที่คาดว่าจะไปลงทุน ทั้งนี้ระยะเวลาในการลงทุนจะมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงที่ลูกค้าจะได้รับ ตัวอย่างเช่น ถ้าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของกิจการที่เพิ่งเร่ิมต้นธุรกิจ สภาพคล่องส่วนบุคคลที่มีอยู่                                                
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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อาจจะต้องน าไปลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ จึงท าให้บุคคลนั้นขาดสภาพคล่อง เป้าหมายของบุคคลผู้นั้นก็จะมีความไม่
แน่นอนเท่าบุคคลที่ท างานประจ ามีความมั่นคงของรายได้ เป็นต้น 
 
2. การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมาย  
 การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมาย เป็นการรวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้าบุคคลเพื่อใช้
วางแผนทางการเงิน ซึ่งข้อมูลทางการเงินประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและเอกสารทางการเงินต่าง ๆ เช่น ทรัพย์สิน
ต่าง ๆ (สมุดเงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน สถานะการถือครองกองทุนประเภทต่าง ๆ ทะเบียนรถ โฉนดที่ดิน 
สัญญาการกู้ยืมเงิน) รายละเอียดเกี่ยวกับรายรับ รายจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการประกัน 
กรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันวินาศภัย 
 รูปแบบของการวางแผนและเป้าหมายการลงทุน มีความแตกตา่งกันดังนี ้
 1) ต้องการให้เงินลงทุนไม่สูญหาย หรือลดลง (Capital Protection) ส าหรับลูกค้าที่สามารถรับความเสี่ยงได้
น้อยหรืออาจไม่ได้เลย ก็ควรวางแผนการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ า แต่ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนก็
จะไม่สูงมากด้วยเช่นกัน การลงทุนในตั๋วเงินคลัง เป็นต้น  
 2) ต้องการรายได้ประจ าจากการลงทุน (Current Income) ส าหรับลูกค้าที่ต้องการกระแสเงินสดรับอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อใช้ในการเลี้ยงชีพ ก็ควรแนะน าการลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการลงทุนใน
รูปแบบนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงถึงความเสี่ยงระดับต่ า เช่น การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น  
 3) ต้องการท าก าไรจากการลงทุน (Capital Appreciation) ส าหรับลูกค้าที่ให้ความส าคัญกับการท าก าไรเป็น
หลัก แนวทางการลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ผู้ต้องการวางแผนการลงทุนในรูปแบบนี้จึงต้องสามารถยอมรับ
ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากช่วงเวลาในการลงทุนได้ เช่น การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุน เป็นต้น 
 4) ต้องการผลตอบแทนรวม (Total Return)  ส าหรับลูกค้าที่ต้องการวางแผนการลงทุนสามารถรับความ
เสี่ยงได้ในระดับปานกลาง โดยให้ความส าคัญกับผลตอบแทนรวมจากกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเภทที่ลงทุน ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดผลก าไร หรือขาดทุนชดเชยกันไปในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ยังคงเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนรวมที่ดี การลงทุน
จึงควรเลือกลงทุนแบบผสมกันระหว่างหลักทรัพย์ที่ท าก าไร หลักทรัพย์ที่ให้รายได้ประจ า และหลักทรัพย์ที่ปลอดภัย 
โดยให้สัดส่วนการลงทุนที่ก าหนดความเสี่ยงโดยที่ผู้ต้องการวางแผนการลงทุนสามารถยอมรับได้  
 การก าหนดระยะเวลาของเป้าหมาย โดยมีการก าหนดเป้าหมายในแต่ละช่วงของระยะเวลา เช่น ระยะสั้น คือ
เป้าหมายที่ต้องการให้ประสบความส าเร็จภายใน 3 ปี ระยะปานกลาง คือเป้าหมายท่ีต้องการให้ประสบความส าเร็จ
ภายใน 5-10 ปี และเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการให้ประสบความส าเร็จภายในระยะเวลามากกว่า 10 ปี เป็นต้น    
การก าหนดเป้าหมายที่ดีต้องมีรายละเอียดของเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งจ านวนเงินที่ต้องการ ระยะเวลาท่ีชัดเจน เช่น 
ต้องการซื้อบ้านราคา 10 ล้าน ตอนอายุ 45 ปี หรือต้องการมีรายได้อ่ืน ๆ (Passive Income) เดือนละ 50,000 บาท 
ตอนอายุ 50 ปี เป็นต้น 
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เร่ืองที ่7.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
   
 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย  
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี    
การวางแผนประกันภัย การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก  
 

 
 

ภาพที ่7.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
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อาจจะต้องน าไปลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ จึงท าให้บุคคลนั้นขาดสภาพคล่อง เป้าหมายของบุคคลผู้นั้นก็จะมีความไม่
แน่นอนเท่าบุคคลที่ท างานประจ ามีความมั่นคงของรายได้ เป็นต้น 
 
2. การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมาย  
 การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมาย เป็นการรวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้าบุคคลเพื่อใช้
วางแผนทางการเงิน ซึ่งข้อมูลทางการเงินประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและเอกสารทางการเงินต่าง ๆ เช่น ทรัพย์สิน
ต่าง ๆ (สมุดเงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน สถานะการถือครองกองทุนประเภทต่าง ๆ ทะเบียนรถ โฉนดที่ดิน 
สัญญาการกู้ยืมเงิน) รายละเอียดเกี่ยวกับรายรับ รายจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการประกัน 
กรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันวินาศภัย 
 รูปแบบของการวางแผนและเป้าหมายการลงทุน มีความแตกต่างกันดังนี ้
 1) ต้องการให้เงินลงทุนไม่สูญหาย หรือลดลง (Capital Protection) ส าหรับลูกค้าที่สามารถรับความเสี่ยงได้
น้อยหรืออาจไม่ได้เลย ก็ควรวางแผนการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ า แต่ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนก็
จะไม่สูงมากด้วยเช่นกัน การลงทุนในตั๋วเงินคลัง เป็นต้น  
 2) ต้องการรายได้ประจ าจากการลงทุน (Current Income) ส าหรับลูกค้าที่ต้องการกระแสเงินสดรับอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อใช้ในการเลี้ยงชีพ ก็ควรแนะน าการลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการลงทุนใน
รูปแบบนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงถึงความเสี่ยงระดับต่ า เช่น การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น  
 3) ต้องการท าก าไรจากการลงทุน (Capital Appreciation) ส าหรับลูกค้าที่ให้ความส าคัญกับการท าก าไรเป็น
หลัก แนวทางการลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ผู้ต้องการวางแผนการลงทุนในรูปแบบนี้จึงต้องสามารถยอมรับ
ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากช่วงเวลาในการลงทุนได้ เช่น การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุน เป็นต้น 
 4) ต้องการผลตอบแทนรวม (Total Return)  ส าหรับลูกค้าที่ต้องการวางแผนการลงทุนสามารถรับความ
เสี่ยงได้ในระดับปานกลาง โดยให้ความส าคัญกับผลตอบแทนรวมจากกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเภทที่ลงทุน ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดผลก าไร หรือขาดทุนชดเชยกันไปในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ยังคงเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนรวมที่ดี การลงทุน
จึงควรเลือกลงทุนแบบผสมกันระหว่างหลักทรัพย์ที่ท าก าไร หลักทรัพย์ที่ให้รายได้ประจ า และหลักทรัพย์ที่ปลอดภัย 
โดยให้สัดส่วนการลงทุนที่ก าหนดความเสี่ยงโดยที่ผู้ต้องการวางแผนการลงทุนสามารถยอมรับได้  
 การก าหนดระยะเวลาของเป้าหมาย โดยมีการก าหนดเป้าหมายในแต่ละช่วงของระยะเวลา เช่น ระยะสั้น คือ
เป้าหมายที่ต้องการให้ประสบความส าเร็จภายใน 3 ปี ระยะปานกลาง คือเป้าหมายที่ต้องการให้ประสบความส าเร็จ
ภายใน 5-10 ปี และเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการให้ประสบความส าเร็จภายในระยะเวลามากกว่า 10 ปี เป็นต้น    
การก าหนดเป้าหมายที่ดีต้องมีรายละเอียดของเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งจ านวนเงินที่ต้องการ ระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น 
ต้องการซื้อบ้านราคา 10 ล้าน ตอนอายุ 45 ปี หรือต้องการมีรายได้อ่ืน ๆ (Passive Income) เดือนละ 50,000 บาท 
ตอนอายุ 50 ปี เป็นต้น 
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3. การวเิคราะห์ทางการเงนิ  
 การวิเคราะห์ทางการเงินเป็นการวิเคราะห์งบดุล และงบกระแสเงินสดส่วนบุคคล ท าให้ได้อัตราส่วนความ  
มั่งคั่งสุทธิและกระแสเงินสดสุทธิ เพื่อน าไปเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นมาตราฐานว่ามีสัดส่วนไหนที่ต้อง
ปรับปรุงหรือแก้ไข หรือแนะน าไปพัฒนาให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ อัตราส่วนทางการเงินจะประกอบด้วย 
อัตราส่วนสภาพคล่อง สภาพคล่องพื้นฐาน สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่อความมั่งคั่งสุทธิ หนี้สินต่อสินทรัพย์ การช าระ
คืนหนี้จากรายได้ การช าระคืนหนี้สินที่ไม่ใช่การจดจ านองจากรายได้ อัตราส่วนการออม การลงทุน  

 
ตารางที ่7.1 ตวัอย่างการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ 

 
อตัราส่วน ผลการค านวณ เกณฑ์มาตรฐาน การตคีวาม 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
(สินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง/หนี้สินระยะสั้น) 

54.74 เท่า > 1 เท่า มีสินทรัพย์สภาพคล่องส าหรับหนี้สิน
ระยะสั้นท่ีดีมีความสามารถในการช าระ
หนี้สูง 

อัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐาน 
(สินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง/กระแสเงินสดจ่าย

ต่อเดือน) 

14.08 เดือน 3 – 6 เดือน จ านวนเดือนที่สามารถช าระค่าใช้จ่ายได้
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มีความสามารถ
สูง 

อัตราส่วนสินทรัพย์ที่มสีภาพคล่องต่อความ
มั่งคั่งสุทธิ 

(สินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง/ 
ความมั่งคั่งสุทธิ) 

52.38% 15% มีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่สูงเกินไป 
ควรน าไปลงทุนในอนาคต 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์
(หนี้สินรวม/สินทรัพย์รวม) 

59.62% < 50% อัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมสูงกว่าที่
ควรจะเป็น ควรปรับลดในอนาคต 

อัตราส่วนแสดงการช าระหนีส้ินจากรายได ้
(เงินช าระคืนหนี้สิน/รายรับรวม) 

26.15% < 35 – 45% 
 

ยั งคงสามารถช าระหนี้ สิน ได้ดี  แต่
อัตราส่วนท่ีดีไม่ควรเกิน 20% 

อัตราส่วนการช าระคืนหนี้สินทีไ่ม่ใช่การจด
จ านองจากรายได ้

(เงินช าระคืนหนี้สินไมร่วมการจดจ านอง/
รายรับรวม) 

9.74% < 15 – 20% ความสามารถในการผ่อนช าระหน้ีสิน
การจดจ านองยังอยู่ในอัตราส่วนท่ีดี 

อัตราส่วนการออม 
(เงินออม/รายรับรวม) 

15.29% > 10% การออมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ควรเพิ่ม
การออมในอนาคต 

อัตราส่วนการลงทุน 
(เสินทรัพยล์งทุน/ความมั่งคั่งสุทธิ) 

19.66% ≥ 50% ยังมีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนน้อยเกินไป 
ควรเพิ่มสินทรัพย์ลงทุนในอนาคต 

อัตราส่วนความมั่งคั่ง 
(รายได้จากการลงทุน/ค่าใช้จ่ายรายเดือน) 

0.01 > 1 เท่า ถ้ามีมากกว่า 1 หมายความว่า คุณมี
อิสรภาพทางการเงิน 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

7-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

 

4. การพฒันาและน าเสนอแผนการลงทุน 
 หลังจากวิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงินแล้ว และทราบเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่าง ๆ ของการจัดท า
แผนการลงทุน ในขั้นตอนนี้คือการเขียนแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ควรมีการแยกเป้าหมายแต่ละ
เป้าหมายให้ชัดเจน และวางกรอบเวลา จ านวนเงิน รวมถึง ผู้มีส่วนร่วม ในแต่ละเป้าหมาย และมีการแนะน าผลิตภัณฑ์
ทางการเงินประเภทต่าง ๆ เช่น เงินฝากธนาคาร ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ 
กรมธรรม์ประกันชีวิตและกรมธรรม์ประกันภัยชนิดต่าง ๆ ที่ควรมีเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมี        
การอธิบายเร่ืองความเสี่ยงจากการลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน รวมถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่ผู้รับค าปรึกษาได้แจ้งไว้ก่อน
ล่วงหน้าแล้ว  
 การวางแผนและการน าเสนอที่ดี ควรใช้หลักค าว่า ‘SMART’ เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายให้
ครบถ้วน โดย ‘SMART’ ประกอบด้วย  
 1) S: Sensible & Specific หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน  
 2) M: Measurable หมายถึง วัตถุประสงค์นัน้ต้องสามารถวัดผลได้  
 3) A: Attainable หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถบรรลุผลได้จริง  
 4) R: Reasonable & Realistic หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถอธิบายได้  
 5) T: Time Available หมายถึง เป้าหมายที่ดตี้องเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาในการลงทนุ  
 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 
 1) Sensible & Specific หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน นั่นคือ ควรก าหนด
วัตถุประสงค์ให้มีความเป็นไปได้ สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังควรมีความชัดเจน ถ้าเป้าหมายยังไม่มีความ
เป็นไปได้ก็ต้องบอกว่ายังไม่สามารถเป็นไปได้ ต้องหาวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อให้มีโอกาสให้เป็นไปได้เช่น ถ้าจ านวนเงินที่
ค านวณได้ไม่มากพอที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายได้ นักวางแผนก็ต้องพยายามสอบถามผู้วางแผนว่าต้องเพิ่มมาตราการ   
อ่ืน ๆ ว่าจะสามารถกระท าเพื่อท าให้ถึงเป้าหมายอย่างไร เช่น ใช้กลยุทธ์ เพิม่-ลด-ลด-เพิม่ ดังนี้  
  (1) เพ่ิมตัวแรก คือการเพิ่มรายได้เพื่อน าเงินมาลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้สถานะการเงินหรือเป้าหมายนั้นมี
ความเป็นไปได้ การเพิ่มรายได้อาจจะเพิ่มจากปริมาณจ านวนเงินที่ต้องน ามาลงทุนเพิ่ม หรือการเพิ่มจ านวนเงินเข้า
ระหว่างทาง (การออมเพิ่ม) หรือแม้แต่จะเป็นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนคาดหวังเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว แต่
ต้องไม่ลืมว่าการเพิ่มอัตราผลตอบแทนในบางกรณีอาจจะเพิ่มความเสี่ยงจากการลงทุนให้มากขึ้นไปด้วย ดังนั้น
ระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาในการลงทุนอาจจะมีผลในการประเมินเพื่อเลือกสินทรัพย์ในการลงทุน  โดยหากการ
ลงทุนมีระยะเวลาสั้นและมีความส าคัญต่อเป้าหมายมากก็ไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงหรือมีความ             
ผันผวนได้มาก แต่ถ้ามีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวมากพอ (3-5 ปี ขึ้นไป) ก็อาจจะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความ
เสี่ยงเพิ่มขึ้นได้ และถ้ามีระยะเวลาการลงทุนเป็นระยะยาว (มากกว่า 5 ปี) ก็จะสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มี
ความเสี่ยงได้สูงเพื่อคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่เพิ่มมากขึ้นด้วย  
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เร่ืองที ่7.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
   
 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย  
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี    
การวางแผนประกันภัย การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก  
 

 
 

ภาพที ่7.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
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4. การพฒันาและน าเสนอแผนการลงทุน 
 หลังจากวิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงินแล้ว และทราบเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่าง ๆ ของการจัดท า
แผนการลงทุน ในขั้นตอนนี้คือการเขียนแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ควรมีการแยกเป้าหมายแต่ละ
เป้าหมายให้ชัดเจน และวางกรอบเวลา จ านวนเงิน รวมถึง ผู้มีส่วนร่วม ในแต่ละเป้าหมาย และมีการแนะน าผลิตภัณฑ์
ทางการเงินประเภทต่าง ๆ เช่น เงินฝากธนาคาร ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ 
กรมธรรม์ประกันชีวิตและกรมธรรม์ประกันภัยชนิดต่าง ๆ ที่ควรมีเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมี        
การอธิบายเร่ืองความเสี่ยงจากการลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน รวมถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่ผู้รับค าปรึกษาได้แจ้งไว้ก่อน
ล่วงหน้าแล้ว  
 การวางแผนและการน าเสนอที่ดี ควรใช้หลักค าว่า ‘SMART’ เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายให้
ครบถ้วน โดย ‘SMART’ ประกอบด้วย  
 1) S: Sensible & Specific หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน  
 2) M: Measurable หมายถึง วัตถุประสงค์นัน้ต้องสามารถวัดผลได้  
 3) A: Attainable หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถบรรลุผลได้จริง  
 4) R: Reasonable & Realistic หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถอธิบายได้  
 5) T: Time Available หมายถึง เป้าหมายที่ดตี้องเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาในการลงทนุ  
 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 
 1) Sensible & Specific หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน นั่นคือ ควรก าหนด
วัตถุประสงค์ให้มีความเป็นไปได้ สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังควรมีความชัดเจน ถ้าเป้าหมายยังไม่มีความ
เป็นไปได้ก็ต้องบอกว่ายังไม่สามารถเป็นไปได้ ต้องหาวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อให้มีโอกาสให้เป็นไปได้เช่น ถ้าจ านวนเงินที่
ค านวณได้ไม่มากพอที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายได้ นักวางแผนก็ต้องพยายามสอบถามผู้วางแผนว่าต้องเพิ่มมาตราการ   
อ่ืน ๆ ว่าจะสามารถกระท าเพื่อท าให้ถึงเป้าหมายอย่างไร เช่น ใช้กลยุทธ์ เพิม่-ลด-ลด-เพิม่ ดังนี้  
  (1) เพ่ิมตัวแรก คือการเพิ่มรายได้เพื่อน าเงินมาลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้สถานะการเงินหรือเป้าหมายนั้นมี
ความเป็นไปได้ การเพิ่มรายได้อาจจะเพิ่มจากปริมาณจ านวนเงินที่ต้องน ามาลงทุนเพิ่ม หรือการเพิ่มจ านวนเงินเข้า
ระหว่างทาง (การออมเพิ่ม) หรือแม้แต่จะเป็นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนคาดหวังเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว แต่
ต้องไม่ลืมว่าการเพิ่มอัตราผลตอบแทนในบางกรณีอาจจะเพิ่มความเสี่ยงจากการลงทุนให้มากขึ้นไปด้วย ดังนั้น
ระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาในการลงทุนอาจจะมีผลในการประเมินเพื่อเลือกสินทรัพย์ในการลงทุน  โดยหากการ
ลงทุนมีระยะเวลาสั้นและมีความส าคัญต่อเป้าหมายมากก็ไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงหรือมีความ             
ผันผวนได้มาก แต่ถ้ามีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวมากพอ (3-5 ปี ขึ้นไป) ก็อาจจะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความ
เสี่ยงเพิ่มขึ้นได้ และถ้ามีระยะเวลาการลงทุนเป็นระยะยาว (มากกว่า 5 ปี) ก็จะสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มี
ความเสี่ยงได้สูงเพื่อคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่เพิ่มมากขึ้นด้วย  
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  (2) ลดตัวแรก คือการลดรายจ่าย การลดรายจ่ายอาจจะง่ายกว่าการหารายได้เพิ่ม การวิเคราะห์การลด
รายจ่ายต้องเร่ิมต้นจากการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายส่วนตัว หรือการจด
บันทึกรายรับรายจ่ายของครอบครัว การจดบันทึกจะช่วยให้เห็นรายการการใช้เงินประเภทต่าง ๆ ท าให้วิเคราะห์ได้ว่า
การจ่ายนั้นเป็นความจ าเป็น (Need) หรือเป็นเพียงความต้องการ ถ้าเป็นรายจ่ายจ าเป็น เช่น ค่าอาหารประจ าวัน ก็
ต้องวิเคราะห์ว่ามีความพอดีหรือยัง สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านนี้ลงได้อีกไหม หรือถ้าเป็นรายจ่ายที่ตอบสนองความ
ต้องการ (Want) ก็คือรายจ่ายที่จ่ายเพราะมีแต่ความอยากได้ อยากมี มิใช่ความจ าเป็นแท้จริงก็ควรตัดหรือลดรายจ่าย
ดังกล่าว เมื่อลดรายจ่ายที่ไม่ส าคัญหรือไม่จ าเป็นแล้วก็จะมีเงินเหลือเพิ่มขึ้นสามารถน าไปลงทุนเพื่อท าเป้าหมาย
ทางการเงินนั้นให้บรรลุ  
  (3) ลดตัวท่ีสอง คือลดเป้าหมาย ถ้าได้พยายามท าทั้งสองวิธีข้างต้นแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระยะเวลาที่ก าหนด ก็ควรพิจารณาลดเป้าหมายลง ซึ่งการลดนี้ต้องเป็นความพึงพอใจของ         
ผู้วางแผนด้วย เช่นในปัจจุบันมีเงินอยู่ 1 ล้านบาท ต้องการมีเงิน 1.5 ล้านบาทในอีก 3 ปีข้างหน้า แต่เมื่อวางแผนแล้ว
เชื่อมั่นว่าไม่สามารถท าได้ อาจต้องพิจารณาว่าสามารถลดเป้าหมายเงินท่ีต้องการเหลือ 1.3 ล้านบาทได้ไหม การลด
เป้าหมายผู้วางแผนต้องพยายามเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายก่อนตามล าดับ การเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ผู้วางแผนต้องมี
ความยินยอมในเป้าหมายใหม่ด้วยเช่นกัน  
  (4) เพ่ิมตัวท่ีสอง คือการเพิ่มระยะเวลา การเพิ่มระยะเวลาต้องผ่านการพิจารณามาแล้วทั้งสามขั้นตอน
ก่อนหน้านี้แล้วคือ พยายามเพิ่มรายได้แล้ว พยายามลดรายจ่ายแล้ว และไม่อยากที่จะลดเป้าหมายที่ต้องการลง        
ก็อาจจะต้องเพิ่มระยะเวลาในการลงทุน เพื่อท าให้เป้าหมายท่ีผู้วางแผนต้องการสามารถประสบความส าเร็จ เช่น ใน
ปัจจุบันมีเงินอยู่ 1 ล้านบาท ต้องการมีเงิน 1.5 ล้านบาทในอีก 3 ปีข้างหน้า แต่เมื่อวางแผนแล้วยังไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมาย ต้องเพิ่มระยะเวลาการลงทุนจาก 3 ปี เป็น 5 ปี เพื่อให้ได้เงิน 1.5 ล้านบาท โดยลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 8.45% ต่อปี แต่ถ้าไม่ต้องการเพิ่มระยะเวลาก็ต้องเพิ่มความเสี่ยงจากการลงทุน ถ้าวางแผนเพิ่ม
เงินจาก 1 ล้าน เป็น 1.5 ล้านใน 3 ปีเท่าเดิมก็ต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 14.47% ก็จะได้เงิน 1.5 
ล้านใน 3 ปี  
 จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของผู้รับค าปรึกษาอาจจะมีโอกาสส าเร็จได้ หรือไม่มีโอกาสส าเร็จได้ และในแต่ละคนก็
อาจจะมีหลายเป้าหมายในหลายช่วงระยะเวลาได้เหมือนกัน  ดังนั้นการคัดเลือกเป้าหมายที่ส าคัญ ควรวางแผน
เป้าหมายหลักให้ชัดเจนก่อน เช่น เป้าหมายเพื่อการเกษียณ เป้าหมายเพื่อการศึกษาของบุตร เป้าหมายต้องการซื้อ
บ้านหลังใหม่ จากนั้นจึงก าหนดเป้าหมายรอง เช่น ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ เป้าหมายแต่ละเป้าหมาย
ต้องวางแผนให้ละเอียดและชัดเจนทั้งความส าคัญ จ านวนเงิน และระยะเวลา ข้อสังเกตคือบางเป้าหมายอาจจะต้อง
ตัดทิ้งไป ถ้าบุคคลท่านนั้นมีหลายเป้าหมายและยังยากที่จะท าให้ประสบความส าเร็จและเป็นเป้าหมายที่มีความส าคัญ
น้อย  
 สรุปเป้าหมายที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน จ านวนเงิน ระยะเวลา เมื่อวางแผนแล้วผู้ปฏิบัติสามารถ
เข้าใจความหมายและสามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้  
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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 2) Measurable หมายถึง วัตถุประสงค์นั้นต้องสามารถวัดผลได้ การวางแผนควรที่จะมีเป้าหมายเพื่อวัดผลได้ 
การก าหนดเป้าหมายการลงทุนเพื่อวัดผลเช่น ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 8 ต่อปี ในช่วงระยะเวลา 10 
ปี ผู้วางแผนก็ควรวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนทุก ๆ ปี เพื่อประเมินว่าการลงทุนที่ได้วางแผนนั้นนสามารถท าได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ถ้าไม่สามารถท าได้ถึงเป้าหมายก็อาจจะพิจารณาปรับพอร์ตการลงทุน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย การประเมินจะท าบ่อยหรือใช้เวลานานเท่าไรก็จะขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่ไปลงทุน
หรือขึ้นอยู่กับวงจรเศรษฐกิจในช่วงนั้น ๆ การก าหนดดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือการก าหนดหลักมาตรฐานที่อ้างอิง
จากตลาดเพื่อเป็นมาตรฐานชี้วัดแผนการลงทุนว่า การลงทุนที่ได้ลงทุนมาแล้วนั้นได้มากกว่าหรือน้อยกว่าดัชนีอ้างอิงที่
ได้ก าหนดไว้ก่อนหน้านี้ นอกจาก Benchmark ที่สามารถก าหนดได้แล้ว บุคคลก็อาจจะก าหนดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) ที่ใช้ในการดูว่าราคาของสินทรัพย์ (เช่น ราคาหุ้น หรือราคาทองค า) มีความผันผวนมาก
แค่ไหน หลักทรัพย์ใดมีความผันผวนมาก (High Standard Deviation) ก็ถือว่ามีความเสี่ยงมากตามไปด้วย ถ้ามีความ
ผันผวนน้อย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยเหมือนกัน  
 ตัวอย่างของสินทรัพยท์ี่น ามาจัดพอร์ตการลงทุน เช่น  
  (1) พันธบัตรรัฐบาลไทย เป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง มีความผันผวนต่ า 6.7% แต่คาดว่าจะให้
ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.8% ต่อปีเท่านั้น (ผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2556) การลงทุนในพันธบัตรจึงช่วยสร้างความมั่นคง
ให้กับพอร์ต แต่จะสร้างความมั่งคั่งได้ช้ามาก พันธบัตรรัฐบาลจะมี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พันธบัตรรัฐบาล ที่มีอายุ
แตกต่างกัน เช่น 2 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี โดยจะมีการประมูลทุกวันอังคาร และจ านวนมากน้อยตามความต้องการ
ใช้เงินของรัฐบาล และเป็นเครื่องมือเพื่อดูแลสภาพคล่องในตลาดตราสารเงิน ผู้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทประกันภัย ส่วนพันธบัตรออมทรัพย์ ก็เป็น
พันธบัตรรัฐบาลประเภทหนึ่งที่ออกมาเพื่อจ าหน่ายให้กับประชาชนท่ัวไป เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออมของ
ประชาชน และรัฐบาลก็สามารถระดมเงินเพ่ือมาบริหารประเทศอีกทางหนึ่ง  การลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ของ
ประชาชนทั่วไป เมื่อได้รับดอกเบี้ยจากตราสารก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ แต่ถ้าไปลงทุน
ในกองทุนรวมที่เน้นไปลงทุนเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล ก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนจะไม่เสียภาษี นอกจากนี้ถ้าเป็น
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือหุ้นกู้บริษัทเอกชน ส่วนต่างก าไรจากการขายคืน
หน่วยลงทุนก็จะไม่เสียภาษีเช่นกัน  
  (2) พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ มีความผันผวนต่ า 5.1% ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.6% ต่อปี หากลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนต่ ากว่าผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาลไทย ราคา
พันธบัตรก็มีขึ้นมีลง รวมทั้งอาจจะก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศได้ด้วยส่วนใหญ่จะไม่ได้ลงทุน
ตรงในพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ แต่จะลงทุนผ่านกองทุนรวมซึ่งกองทุนรวมในประเทศไทยก็จะไปลงต่อในกองทุน
รวมที่ลงทุนในพันธบัตรในต่างประเทศ ก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนจะไม่เสียภาษี แต่ถ้าเป็นกองทุนที่มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ  
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การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล     7-3 
 

 
 

 

เร่ืองที ่7.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
   
 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย  
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี    
การวางแผนประกันภัย การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก  
 

 
 

ภาพที ่7.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
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 2) Measurable หมายถึง วัตถุประสงค์นั้นต้องสามารถวัดผลได้ การวางแผนควรที่จะมีเป้าหมายเพื่อวัดผลได้ 
การก าหนดเป้าหมายการลงทุนเพื่อวัดผลเช่น ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 8 ต่อปี ในช่วงระยะเวลา 10 
ปี ผู้วางแผนก็ควรวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนทุก ๆ ปี เพื่อประเมินว่าการลงทุนที่ได้วางแผนนั้นนสามารถท าได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ถ้าไม่สามารถท าได้ถึงเป้าหมายก็อาจจะพิจารณาปรับพอร์ตการลงทุน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย การประเมินจะท าบ่อยหรือใช้เวลานานเท่าไรก็จะขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่ไปลงทุน
หรือขึ้นอยู่กับวงจรเศรษฐกิจในช่วงนั้น ๆ การก าหนดดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือการก าหนดหลักมาตรฐานที่อ้างอิง
จากตลาดเพื่อเป็นมาตรฐานชี้วัดแผนการลงทุนว่า การลงทุนที่ได้ลงทุนมาแล้วนั้นได้มากกว่าหรือน้อยกว่าดัชนีอ้างอิงที่
ได้ก าหนดไว้ก่อนหน้านี้ นอกจาก Benchmark ที่สามารถก าหนดได้แล้ว บุคคลก็อาจจะก าหนดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) ที่ใช้ในการดูว่าราคาของสินทรัพย์ (เช่น ราคาหุ้น หรือราคาทองค า) มีความผันผวนมาก
แค่ไหน หลักทรัพย์ใดมีความผันผวนมาก (High Standard Deviation) ก็ถือว่ามีความเสี่ยงมากตามไปด้วย ถ้ามีความ
ผันผวนน้อย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยเหมือนกัน  
 ตัวอย่างของสินทรัพยท์ี่น ามาจัดพอร์ตการลงทุน เช่น  
  (1) พันธบัตรรัฐบาลไทย เป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง มีความผันผวนต่ า 6.7% แต่คาดว่าจะให้
ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.8% ต่อปีเท่านั้น (ผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2556) การลงทุนในพันธบัตรจึงช่วยสร้างความมั่นคง
ให้กับพอร์ต แต่จะสร้างความมั่งคั่งได้ช้ามาก พันธบัตรรัฐบาลจะมี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พันธบัตรรัฐบาล ที่มีอายุ
แตกต่างกัน เช่น 2 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี โดยจะมีการประมูลทุกวันอังคาร และจ านวนมากน้อยตามความต้องการ
ใช้เงินของรัฐบาล และเป็นเครื่องมือเพื่อดูแลสภาพคล่องในตลาดตราสารเงิน ผู้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทประกันภัย ส่วนพันธบัตรออมทรัพย์ ก็เป็น
พันธบัตรรัฐบาลประเภทหนึ่งที่ออกมาเพื่อจ าหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออมของ
ประชาชน และรัฐบาลก็สามารถระดมเงินเพื่อมาบริหารประเทศอีกทางหนึ่ง  การลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ของ
ประชาชนทั่วไป เมื่อได้รับดอกเบี้ยจากตราสารก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ แต่ถ้าไปลงทุน
ในกองทุนรวมที่เน้นไปลงทุนเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล ก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนจะไม่เสียภาษี นอกจากนี้ถ้าเป็น
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือหุ้นกู้บริษัทเอกชน ส่วนต่างก าไรจากการขายคืน
หน่วยลงทุนก็จะไม่เสียภาษีเช่นกัน  
  (2) พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ มีความผันผวนต่ า 5.1% ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.6% ต่อปี หากลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนต่ ากว่าผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาลไทย ราคา
พันธบัตรก็มีขึ้นมีลง รวมทั้งอาจจะก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศได้ด้วยส่วนใหญ่จะไม่ได้ลงทุน
ตรงในพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ แต่จะลงทุนผ่านกองทุนรวมซึ่งกองทุนรวมในประเทศไทยก็จะไปลงต่อในกองทุน
รวมที่ลงทุนในพันธบัตรในต่างประเทศ ก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนจะไม่เสียภาษี แต่ถ้าเป็นกองทุนที่มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ  
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  (3) ตราสารทุนไทย ตลาดไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 12 – 13% ต่อปี แต่มีความ          
ผันผวนสูงถึง 28.9% จะเห็นว่าการลงทุนหุ้นไทยในระยะยาวให้ผลตอบแทนท่ีสูง สร้างความมั่งคั่งได้มาก แต่ก็ต้อง
เผชิญกับความผันผวนที่สูงมากเช่นกัน ในประเทศไทยก าไรจากการซื้อ-ขายหุ้น และก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนที่
ลงทุนในตราสารทุนจะไม่เสียภาษี ถ้าผู้ลงทุนได้รับเงินปันผลจากหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่
ได้รับ เช่นเดียวกับกองทุนที่มีนโยบายจ่ายปันผลก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ  
  (4) ตราสารทุนต่างประเทศ (ประเทศพัฒนาแล้ว) การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจให้ผลตอบแทนน้อย
กว่าตลาดหุ้นไทยบ้างเล็กน้อย ประมาณ 8.5% ต่อปี แต่ก็มีความผันผวนต่ ากว่ามากคือ 18.6% แต่มีข้อสังเกตว่า
ผลตอบแทนนี้ยังไม่รวมความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะสร้างก าไรเพิ่มหรือก าไรลดลงได้เช่นกัน ตราสารทุน
ต่างประเทศผู้ลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนผ่านกองทุนรวมในประเทศที่น าเงินไปลงทุนต่อในกองทุนรวมในต่างประเทศ   
ส าหรับบุคคลธรรมดาถ้าได้ก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ในกองทุนที่มีนโยบายจ่าย           
ปันผลก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ  
  (5) กองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพืน้ฐาน การลงทุนประเภทนี้ถือว่าเป็นการลงทุน
ทางเลือก (Alternative Investments) การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ให้ผลตอบแทนประมาณ 6-8% ต่อปี โดยที่มี
ความผันผวนต่ าที่ 10-12% เท่านั้น ดังนั้นแม้จะมีผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบต่อความผันผวนแต่ก็มีสภาพคล่องที่ต่ า
ด้วยเช่นกัน จึงเหมาะที่จะลงทุนในระยะยาว 5-10 ปีขึ้นไป กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 
10 ของเงินปันผลที่ได้รับ  
 ในการจัดพอร์ตการลงทุนนั้นต้องค านึงถึงเป้าหมายในการลงทุน ถ้าเป็นการลงทุนระยะสั้นและมีความส าคัญ
มาก ก็ไม่ควรที่จะจัดพอร์ตที่มีความผันผวนมากเกินไปถึงแม้ผลตอบแทนบางช่วงจะน่าลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนได้
มาก ๆ ก็ตาม แต่ถ้าเป็นการลงทุนระยะยาว เช่น พอร์ตเงินออมที่เตรียมไว้ใช้หลังเกษียณ ก็ควรคาดการณ์ผลตอบแทน
และความเสี่ยงในระยะยาว ทั้งนี้ หลักส าคัญคือสินทรัพย์ในแต่ละประเภทมีบทบาทหน้าที่ต่างกัน จึงควรให้พอร์ตมี
ความหลากหลาย เช่น มีพันธบัตรไว้สร้าง “ความมั่นคง” มีหุ้นไว้สร้างความเติบโต “ความมั่งคั่ง” และอาจจะมีการ
ลงทุนในการลงทุนทางเลือกเพื่อสร้างดอกผลแบบสม่ าเสมอในระยะยาว  
 ภาพต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของการจัดพอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ถ้าบุคคลรับ
ความเสี่ยงได้น้อย ก็ควรลงทุนในตราสารหนี้หรือกองทุนตราสารหนี้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตรงกันข้ามกับบุคคลที่รับความ
เสี่ยงได้สูงก็จะลงทุนในหุ้นสามัญหรือกองทุนหุ้นเป็นส่วนใหญ่   
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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ภาพที ่7.5 ตวัอย่างการจดัพอร์ตการลงทุน 

 
ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 3) Attainable หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถบรรลุผลได้จริง ไม่ควรก าหนดไว้สูงเกินไปจนไม่สามารถ
ปฏิบัติเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกท้อแท้เพราะท าอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
เป้าหมายอาจแบ่งตามช่วงระยะเวลา เช่น เป้าหมายระยะสั้น (1-3 ปี) เป้าหมายระยะกลาง (4-7 ปี) เป้าหมายระยะ
ยาว (7 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้บางเป้าหมายอาจแบ่งย่อยเพื่อง่ายในการติดตาม เช่น เป้าหมายเงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณ
เป็นเป้าหมายระยะยาวคือตอนอายุ 60 ปี หรือในอีก 25 ปีจากขณะนี้ต้องการมีเงิน 20 ล้านบาทเพื่อใช้ในยามเกษียณ 
แต่อาจแบ่งย่อยออกมาว่าตอนอายุ 50 ปี ก็ควรจะมี 8 ล้านบาทแล้ว  
 4) Reasonable & Realistic หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถอธิบายได้ มีความสมเหตุสมผลและมีความ
เป็นจริง ปฏิบัติได้จริง เช่น ต้องการลงทุนโดยคาดหวังผลตอบแทนปีละ 20% ต่อปี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจจะตั้ง
ความคาดหวังจากการลงทุนสูงเกินไป อยากลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงโดยที่มีความเสี่ยงน้อย ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคน
ต้องการ แต่ในความเป็นจริง ถ้าต้องการผลตอบแทนมาก ๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะมากตามไปด้วย ถ้าต้องการ
ความเสี่ยงจากการลงทุนน้อย ผลตอบแทนจากการลงทุนก็จะน้อยลงตามไปด้วยเช่นกัน ดังค ากล่าว High Risk – High 
Return, Low Risk – Low Return ดังนั้นการศึกษาความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อจัดพอร์ตของแต่ละสินทรัพย์จึงมี
ความเป็นจ าเป็นที่ต้องท าก่อนที่จะจัดพอร์ตการลงทุน และเมื่อเข้าใจความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ จัดพอร์ตโดย
ควบคุมความเสี่ยงที่สามารถรับได้แล้วก็จะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการจัดพอร์ตการลงทุนได้ 
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เร่ืองที ่7.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
   
 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย  
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี    
การวางแผนประกันภัย การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก  
 

 
 

ภาพที ่7.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
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ภาพที ่7.5 ตวัอย่างการจดัพอร์ตการลงทุน 

 
ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 3) Attainable หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถบรรลุผลได้จริง ไม่ควรก าหนดไว้สูงเกินไปจนไม่สามารถ
ปฏิบัติเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกท้อแท้เพราะท าอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
เป้าหมายอาจแบ่งตามช่วงระยะเวลา เช่น เป้าหมายระยะสั้น (1-3 ปี) เป้าหมายระยะกลาง (4-7 ปี) เป้าหมายระยะ
ยาว (7 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้บางเป้าหมายอาจแบ่งย่อยเพื่อง่ายในการติดตาม เช่น เป้าหมายเงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณ
เป็นเป้าหมายระยะยาวคือตอนอายุ 60 ปี หรือในอีก 25 ปีจากขณะนี้ต้องการมีเงิน 20 ล้านบาทเพื่อใช้ในยามเกษียณ 
แต่อาจแบ่งย่อยออกมาว่าตอนอายุ 50 ปี ก็ควรจะมี 8 ล้านบาทแล้ว  
 4) Reasonable & Realistic หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถอธิบายได้ มีความสมเหตุสมผลและมีความ
เป็นจริง ปฏิบัติได้จริง เช่น ต้องการลงทุนโดยคาดหวังผลตอบแทนปีละ 20% ต่อปี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจจะตั้ง
ความคาดหวังจากการลงทุนสูงเกินไป อยากลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงโดยที่มีความเสี่ยงน้อย ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคน
ต้องการ แต่ในความเป็นจริง ถ้าต้องการผลตอบแทนมาก ๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะมากตามไปด้วย ถ้าต้องการ
ความเสี่ยงจากการลงทุนน้อย ผลตอบแทนจากการลงทุนก็จะน้อยลงตามไปด้วยเช่นกัน ดังค ากล่าว High Risk – High 
Return, Low Risk – Low Return ดังนั้นการศึกษาความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อจัดพอร์ตของแต่ละสินทรัพย์จึงมี
ความเป็นจ าเป็นที่ต้องท าก่อนที่จะจัดพอร์ตการลงทุน และเมื่อเข้าใจความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ จัดพอร์ตโดย
ควบคุมความเสี่ยงที่สามารถรับได้แล้วก็จะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการจัดพอร์ตการลงทุนได้ 
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ภาพที ่7.5 ตวัอย่างการจดัพอร์ตการลงทุน 

 
ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 3) Attainable หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถบรรลุผลได้จริง ไม่ควรก าหนดไว้สูงเกินไปจนไม่สามารถ
ปฏิบัติเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกท้อแท้เพราะท าอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
เป้าหมายอาจแบ่งตามช่วงระยะเวลา เช่น เป้าหมายระยะสั้น (1-3 ปี) เป้าหมายระยะกลาง (4-7 ปี) เป้าหมายระยะ
ยาว (7 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้บางเป้าหมายอาจแบ่งย่อยเพื่อง่ายในการติดตาม เช่น เป้าหมายเงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณ
เป็นเป้าหมายระยะยาวคือตอนอายุ 60 ปี หรือในอีก 25 ปีจากขณะนี้ต้องการมีเงิน 20 ล้านบาทเพื่อใช้ในยามเกษียณ 
แต่อาจแบ่งย่อยออกมาว่าตอนอายุ 50 ปี ก็ควรจะมี 8 ล้านบาทแล้ว  
 4) Reasonable & Realistic หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถอธิบายได้ มีความสมเหตุสมผลและมีความ
เป็นจริง ปฏิบัติได้จริง เช่น ต้องการลงทุนโดยคาดหวังผลตอบแทนปีละ 20% ต่อปี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจจะตั้ง
ความคาดหวังจากการลงทุนสูงเกินไป อยากลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงโดยที่มีความเสี่ยงน้อย ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคน
ต้องการ แต่ในความเป็นจริง ถ้าต้องการผลตอบแทนมาก ๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะมากตามไปด้วย ถ้าต้องการ
ความเสี่ยงจากการลงทุนน้อย ผลตอบแทนจากการลงทุนก็จะน้อยลงตามไปด้วยเช่นกัน ดังค ากล่าว High Risk – High 
Return, Low Risk – Low Return ดังนั้นการศึกษาความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อจัดพอร์ตของแต่ละสินทรัพย์จึงมี
ความเป็นจ าเป็นที่ต้องท าก่อนที่จะจัดพอร์ตการลงทุน และเมื่อเข้าใจความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ จัดพอร์ตโดย
ควบคุมความเสี่ยงที่สามารถรับได้แล้วก็จะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการจัดพอร์ตการลงทุนได้ 
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ภาพที ่7.6 การแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความส าคญัของเป้าหมายกบัความสามารถในการรับความเส่ียง 

 
ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
 5) Time Available หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาในการลงทุน ในทุก ๆ การลงทุน
ต้องมีเวลาให้สินทรัพย์ที่ลงทุนไว้ให้ดอกผลงอกเงย บางสินทรัพย์เหมาะสมที่จะลงทุนในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่นาน มี
ความมั่นคง บางสินทรัพย์เหมาะสมที่จะลงทุนในระยะยาว มีความเสี่ยงสูงแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูง หรือบางสินทรัพย์
ลงทุนแล้วเวลาที่ต้องการปรับเปลี่ยนต้องใช้เวลามากเพราะมีสภาพคล่องต่ า จะเห็นได้ว่าทุกการลงทุนต้องให้เวลากับ
การลงทุน เพราะการลงทุนมิใช่การเสี่ยงโชคที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลา การก าหนดช่วงระยะเวลาให้กับเป้าหมายแต่ละ
เป้าหมายจึงส าคัญต่อสินทรัพย์ที่จะไปลงทุนเพื่อเป้าหมายนั้น ๆ ด้วย เช่น การวางแผนการออมเพื่อการเกษียณ ถ้า           
ผู้วางแผนได้วางแผนไว้นาน ๆ ก่อนเกษียณก็จะใช้เงินที่ไม่มากพร้อมกับสามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้มากขึ้นด้วย 
แต่ถ้าวางแผนในยามใกล้เกษียณ ผู้วางแผนต้องใช้เงินจ านวนมากในการลงทุนเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้และอาจจะไม่
สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากด้วยเพราะมีเวลาไม่นานก็จะเกษียณอายุแล้ว หรือวางแผนเพื่อซื้อรถยนต์
ใหม่ในอีก 3 ปีข้างหน้า เป้าหมายนี้มีก าหนดช่วงระยะเวลาแล้ว ถ้าผู้วางแผนการออมต้องการออมน้อยในแต่ละเดือน
เพื่อน าเงินไปซื้อรถยนต์ ผู้ลงทุนต้องลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงและต้องพร้อมยอมรับว่าเป้าหมายอาจจะไม่ตรงตาม
เวลา คือ 36 เดือน หรือ 3 ปีข้างหน้า ในกรณีถ้าสินทรัพย์ที่ลงทุนมีความผันผวนและไม่ตรงตามเป้าหมาย  ผู้ลงทุน
สามารถเลื่อนเป้าหมายออกไปให้นานกว่านั้นได้ไหม ถ้าเลื่อนได้เช่น อาจจะเป็น 40 เดือน หรือ 48 เดือน ผู้ลงทุนก็
สามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนั้นได้โดยใช้เงินที่ไม่มากนักในการลงทุน แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องได้รถยนต์ใหม่ใน 36 
เดือนข้างหน้า ผู้ลงทุนก็ไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแต่เน้นการเพิ่มจ านวนเงินในการออมแทนก็จะสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่จะได้รถยนต์ใหม่แน่นอน จะเห็นได้ว่าระยะเวลาการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุน ความส าคัญของ
เป้าหมาย จ านวนเงินที่จะน ามาลงทุน และความเสี่ยงจากการจัดพอร์ตการลงทุนนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก  
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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ภาพที ่7.6 การแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความส าคญัของเป้าหมายกบัความสามารถในการรับความเส่ียง 

 
ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
 5) Time Available หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาในการลงทุน ในทุก ๆ การลงทุน
ต้องมีเวลาให้สินทรัพย์ที่ลงทุนไว้ให้ดอกผลงอกเงย บางสินทรัพย์เหมาะสมที่จะลงทุนในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่นาน มี
ความมั่นคง บางสินทรัพย์เหมาะสมที่จะลงทุนในระยะยาว มีความเสี่ยงสูงแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูง หรือบางสินทรัพย์
ลงทุนแล้วเวลาที่ต้องการปรับเปลี่ยนต้องใช้เวลามากเพราะมีสภาพคล่องต่ า จะเห็นได้ว่าทุกการลงทุนต้องให้เวลากับ
การลงทุน เพราะการลงทุนมิใช่การเสี่ยงโชคที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลา การก าหนดช่วงระยะเวลาให้กับเป้าหมายแต่ละ
เป้าหมายจึงส าคัญต่อสินทรัพย์ที่จะไปลงทุนเพื่อเป้าหมายนั้น ๆ ด้วย เช่น การวางแผนการออมเพื่อการเกษียณ ถ้า           
ผู้วางแผนได้วางแผนไว้นาน ๆ ก่อนเกษียณก็จะใช้เงินที่ไม่มากพร้อมกับสามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้มากขึ้นด้วย 
แต่ถ้าวางแผนในยามใกล้เกษียณ ผู้วางแผนต้องใช้เงินจ านวนมากในการลงทุนเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้และอาจจะไม่
สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากด้วยเพราะมีเวลาไม่นานก็จะเกษียณอายุแล้ว หรือวางแผนเพื่อซื้อรถยนต์
ใหม่ในอีก 3 ปีข้างหน้า เป้าหมายนี้มีก าหนดช่วงระยะเวลาแล้ว ถ้าผู้วางแผนการออมต้องการออมน้อยในแต่ละเดือน
เพื่อน าเงินไปซื้อรถยนต์ ผู้ลงทุนต้องลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงและต้องพร้อมยอมรับว่าเป้าหมายอาจจะไม่ตรงตาม
เวลา คือ 36 เดือน หรือ 3 ปีข้างหน้า ในกรณีถ้าสินทรัพย์ที่ลงทุนมีความผันผวนและไม่ตรงตามเป้าหมาย  ผู้ลงทุน
สามารถเลื่อนเป้าหมายออกไปให้นานกว่านั้นได้ไหม ถ้าเลื่อนได้เช่น อาจจะเป็น 40 เดือน หรือ 48 เดือน ผู้ลงทุนก็
สามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนั้นได้โดยใช้เงินที่ไม่มากนักในการลงทุน แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องได้รถยนต์ใหม่ใน 36 
เดือนข้างหน้า ผู้ลงทุนก็ไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแต่เน้นการเพิ่มจ านวนเงินในการออมแทนก็จะสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่จะได้รถยนต์ใหม่แน่นอน จะเห็นได้ว่าระยะเวลาการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุน ความส าคัญของ
เป้าหมาย จ านวนเงินที่จะน ามาลงทุน และความเสี่ยงจากการจัดพอร์ตการลงทุนนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก  
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5. การน าแผนการลงทุนไปปฏิบัต ิ 
 หลังจากที่นักวางแผนได้ท าแผนการลงทุนและเป็นที่ยอมรับของผู้รับค าแนะน าแล้ว ก็ต้องให้ผู้รับค าแนะน า
น าไปปฏิบัติตามแผนที่ได้ท าไว้ บางแผนอาจจะยังไม่ต้องปฏิบัติทันทีเพราะเป็นการวางแผนการลงทุนไว้ล่วงหน้า  แต่
แผนการลงทุนที่ต้องกระท าก็ต้องให้ปฏิบัติตามกรอบเวลาที่ได้จัดท าไว้ เพราะบางผลของการลงทุนต้องการแผนที่ต้อง
ใช้ระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว  
 
6. การตดิตามและทบทวนแผนการลงทุน  
 เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่ได้วางแผนและน าไปปฏิบัติจริงว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ     
การลงทุนหรือไม่ การติดตามอาจจะกระท าทุก ๆ 6 เดือนหรือ ทุก ๆ 12 เดือนก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของพอร์ตหรือ
ลูกค้าที่ต้องการปรับบ่อยแค่ไหน แต่การติดตามนั้นมีความส าคัญมากเพราะถ้าผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่คาดไว้ ก็ควรรีบปรับเปลี่ยนเพื่อยังคงให้ส าเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้  
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เร่ืองที ่7.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
   
 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย  
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี    
การวางแผนประกันภัย การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก  
 

 
 

ภาพที ่7.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
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5. การน าแผนการลงทุนไปปฏิบัต ิ 
 หลังจากที่นักวางแผนได้ท าแผนการลงทุนและเป็นที่ยอมรับของผู้รับค าแนะน าแล้ว ก็ต้องให้ผู้รับค าแนะน า
น าไปปฏิบัติตามแผนที่ได้ท าไว้ บางแผนอาจจะยังไม่ต้องปฏิบัติทันทีเพราะเป็นการวางแผนการลงทุนไว้ล่วงหน้า  แต่
แผนการลงทุนที่ต้องกระท าก็ต้องให้ปฏิบัติตามกรอบเวลาที่ได้จัดท าไว้ เพราะบางผลของการลงทุนต้องการแผนที่ต้อง
ใช้ระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว  
 
6. การตดิตามและทบทวนแผนการลงทุน  
 เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่ได้วางแผนและน าไปปฏิบัติจริงว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ     
การลงทุนหรือไม่ การติดตามอาจจะกระท าทุก ๆ 6 เดือนหรือ ทุก ๆ 12 เดือนก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของพอร์ตหรือ
ลูกค้าที่ต้องการปรับบ่อยแค่ไหน แต่การติดตามนั้นมีความส าคัญมากเพราะถ้าผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่คาดไว้ ก็ควรรีบปรับเปลี่ยนเพื่อยังคงให้ส าเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้  
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เร่ืองที ่7.3  
ตัวอย่างการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 
  
 
 การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล อาจแบ่งตามช่วงระยะเวลาได้เป็น 1) การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
ระยะสั้น  (ระยะเวลา 1-3 ปี) 2) การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะปานกลาง  (ระยะเวลา 4-9 ปี) และ              
3) การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะยาว (ระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป) ดังนี้  
 
1. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะส้ัน  
 ตวัอย่างที่ 7.1 คุณอรอุมาปัจจุบันอายุ 28 ปี เป็นโสด ทางานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ปัจจุบันมีรายได้เดือนละ 
25,000 บาท และมีโบนัส 2 เดือนต่อปี คุณอรอุมามีเงินออมในบัญชีออมทรัพย์ 50,000 บาท ต้องการวางแผนเก็บเงิน
ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับครอบครัวในอีก 2 ปีข้างหน้าด้วยงบประมาณ 150,000 บาท และต้องการชาระหนี้คงค้าง
บัตรเครดิต 40,000 บาท โดยในปัจจุบันคุณอรอุมามีค่าใช้จ่ายรวมประจ ารายเดือนทั้งสิ้น เดือนละ 20,000 บาท และ
มีเงินเหลือใช้เดือนละ 5,000 บาท  
 จากการวิเคราะห์เป้าหมายของคุณอรอุมามีอยู่ 2 ประการ ซึ่งเป็นเป้าหมายการลงทุนระยะสั้น (ระยะเวลาไม่
เกิน 3 ปี) และจากงบการเงินส่วนบุคคล คุณอรอุมามีเงินกันไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินที่ 2.5 เท่าของรายจ่ายรายเดือน                
จึงเห็นควรว่าคุณอรอุมาควรน าเงินที่ออมไปช าระหนี้บัตรเครดิตให้หมดภายใน 9 เดือน เพราะหนี้บัตรเครดิตมีภาระ
ช าระดอกเบี้ยที่สูง จึงจ าเป็นที่ต้องจัดการเป็นส่วนแรกก่อนน าเงินไปลงทุน และหลังจากช าระหนี้บัตรเครดิตหมดแล้ว
ให้น าเงินจากรายได้สุทธิประจ าเดือนและเงินโบนัสในแต่ละปีไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนไม่มาก เพราะ
เป้าหมายที่ต้องการพาครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นเป้าหมายในระยะสั้นจึงไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง  
โดยคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 2-3 ต่อปี  
 ในระยะเวลา 2 ปี คุณอรอุมาจะมีเงินรายได้ที่ออมได้ 15 เดือน หลังจากชาระหนี้บัตรเครดิตแล้ว เดือนละ 
5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท และเงินโบนัส 2 ปี รวมเป็น 4 เดือนเป็นเงิน 100,000 บาท รวมเงินออม
ทั้งสิ้นประมาณ 175,000 บาท ซึ่งสามารถจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่จะพาครอบครัวไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น
ได้  
 หมายเหตุ: ต้องดูความส าคัญของเป้าหมายประกอบการวางแผนการลงทุนด้วย เช่น ถ้าต้องการลงทุนในแต่ละเดือน
ให้ผลตอบแทนที่คาดหวังสูงขึ้น แต่มีเหตุให้การลงทุนนั้นได้รับผลตอบแทนไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการไว้ส าหรับการท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่น 150,000 บาท ผู้วางแผนสามารถเลื่อนเป้าหมายให้ไปท่องเที่ยวในปีถัดไปได้ โดยที่ไม่ต้องกู้ยืมเงินเพื่อ         
การท่องเที่ยวในปีท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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2. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะปานกลาง  
 ตัวอย่างที่ 7.2 คุณอุดมปัจจุบันอายุ 30 ปี ท างานเป็นนักวิเคราะห์ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีรายได้เดือนละ 
50,000 บาท ต้องการวางแผนการลงทุน เพื่อเป้าหมายดังนี้  
  1) ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในปีหน้า ค่าใช้จ่ายปีละ 120,000 บาท (ในประเทศไทย 
ปริญญาโท ต้องเรียน 2 ปี)  
  2) ต้องการเงินดาวน์บา้นใหม่จ านวน 300,000 บาท ในอีก 3 ปีข้างหน้า 
  3) ต้องการเงินจ านวน 500,000 บาท เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการแต่งงาน ในอีก 5 ปีข้างหน้า  
 ปัจจุบันคุณอุดมมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเดือนละ 20,000 บาท และมีโบนัส 4 เดือนในทุก ๆ ปี มีเงินฝากใน
ธนาคาร 200,000 บาท และมีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 150,000 บาท และไม่มี
หนี้สินใด ๆ  
 เมื่อท าการวิเคราะห์เป้าหมายและงบการเงินของคุณอุดมแล้ว มีความเห็นว่าคุณอุดมควรวางแผนการลงทุน 
ดังนี้  
  1) ถอนเงินฝาก 100,000 บาท ไปจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม ที่คาดหวังผลตอบแทนร้อยละ 8 
ต่อปี และออมเพิ่มในพอร์ตนี้เดือนละ 5,000 บาท ซึ่งสิ้นปีที่ 5 หรือครบ 60 เดือน คาดว่าจะได้ผลตอบแทนพร้อมเงิน
ต้นเป็นเงิน 516,000 บาท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการแต่งงานในอนาคต (อาจลดความเสี่ยงของพอร์ตลงในปีที่ใกล้
เป้าหมายเพราะต้องการลดความผันผวนจากสินทรัพย์ที่ไปลงทุน)  
  2) ออมเงินเดือนละ 10,000 บาท 24 เดือน เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยออมไว้
ในตราสารการเงินเพื่อความมั่นคง (เป็นเป้าหมายที่ส าคัญและระยะสั้นต้องไม่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวน)  
  3) ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเดือนละ 5,000 บาท เพื่อต้องการลดหย่อนภาษี ส่วนกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที่มีถือครองอยู่ให้ขายคืนในอีก 3 ปีข้างหน้าเพื่อน าเงินไปเป็นเงินดาวน์บ้านใหม่  
  4) น าเงินโบนัสปีละ 4 เดือนเป็นเงินปีละ 200,000 บาท จัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม ที่คาดหวัง
ผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อน าเงินส่วนหนึ่งไปเป็นเงินดาวน์บ้านใหม่ในอีก 3 ปีข้างหน้า และเป็นเงินค่าใช้จ่ายใน
การแต่งงานในอีก 5 ปีข้างหน้าเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการใช้เงินเพิ่มในการนี้  
 
3. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะยาว  
 การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะยาว ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ 
ดังนี้  
 ตัวอย่างที่ 7.3 นายประสงค์ปัจจุบันอายุ 35 ปี เป็นโสด ท างานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ต้องการวางแผน
เกษียณโดยมีเงินพร้อมที่จะลงทุนอยู่  1 ล้านบาท  และจะออมเงินเพื่อการเกษียณอีกเดือนละ  15,000 บาท           
คุณประสงค์คาดว่าจะเกษียณตอนอายุ 60 ปี เมื่อปรึกษากับนักวางแผนและตกลงจะวางแผนการลงทุน ที่นักวางแผน
แนะน าให้คุณประสงค์แยกเงินที่จะลงทุนออกเป็น 2 ส่วน คือ  
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เร่ืองที ่7.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
   
 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย  
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี    
การวางแผนประกันภัย การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก  
 

 
 

ภาพที ่7.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
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2. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะปานกลาง  
 ตัวอย่างที่ 7.2 คุณอุดมปัจจุบันอายุ 30 ปี ท างานเป็นนักวิเคราะห์ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีรายได้เดือนละ 
50,000 บาท ต้องการวางแผนการลงทุน เพื่อเป้าหมายดังนี้  
  1) ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในปีหน้า ค่าใช้จ่ายปีละ 120,000 บาท (ในประเทศไทย 
ปริญญาโท ต้องเรียน 2 ปี)  
  2) ต้องการเงินดาวน์บา้นใหม่จ านวน 300,000 บาท ในอีก 3 ปีข้างหน้า 
  3) ต้องการเงินจ านวน 500,000 บาท เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการแต่งงาน ในอีก 5 ปีข้างหน้า  
 ปัจจุบันคุณอุดมมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเดือนละ 20,000 บาท และมีโบนัส 4 เดือนในทุก ๆ ปี มีเงินฝากใน
ธนาคาร 200,000 บาท และมีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 150,000 บาท และไม่มี
หนี้สินใด ๆ  
 เมื่อท าการวิเคราะห์เป้าหมายและงบการเงินของคุณอุดมแล้ว มีความเห็นว่าคุณอุดมควรวางแผนการลงทุน 
ดังนี้  
  1) ถอนเงินฝาก 100,000 บาท ไปจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม ที่คาดหวังผลตอบแทนร้อยละ 8 
ต่อปี และออมเพิ่มในพอร์ตนี้เดือนละ 5,000 บาท ซึ่งสิ้นปีที่ 5 หรือครบ 60 เดือน คาดว่าจะได้ผลตอบแทนพร้อมเงิน
ต้นเป็นเงิน 516,000 บาท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการแต่งงานในอนาคต (อาจลดความเสี่ยงของพอร์ตลงในปีที่ใกล้
เป้าหมายเพราะต้องการลดความผันผวนจากสินทรัพย์ที่ไปลงทุน)  
  2) ออมเงินเดือนละ 10,000 บาท 24 เดือน เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยออมไว้
ในตราสารการเงินเพื่อความมั่นคง (เป็นเป้าหมายที่ส าคัญและระยะสั้นต้องไม่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวน)  
  3) ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเดือนละ 5,000 บาท เพื่อต้องการลดหย่อนภาษี ส่วนกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที่มีถือครองอยู่ให้ขายคืนในอีก 3 ปีข้างหน้าเพื่อน าเงินไปเป็นเงินดาวน์บ้านใหม่  
  4) น าเงินโบนัสปีละ 4 เดือนเป็นเงินปีละ 200,000 บาท จัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม ที่คาดหวัง
ผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อน าเงินส่วนหนึ่งไปเป็นเงินดาวน์บ้านใหม่ในอีก 3 ปีข้างหน้า และเป็นเงินค่าใช้จ่ายใน
การแต่งงานในอีก 5 ปีข้างหน้าเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการใช้เงินเพิ่มในการนี้  
 
3. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะยาว  
 การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะยาว ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ 
ดังนี้  
 ตัวอย่างที่ 7.3 นายประสงค์ปัจจุบันอายุ 35 ปี เป็นโสด ท างานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ต้องการวางแผน
เกษียณโดยมีเงินพร้อมที่จะลงทุนอยู่  1 ล้านบาท  และจะออมเงินเพื่อการเกษียณอีกเดือนละ  15,000 บาท           
คุณประสงค์คาดว่าจะเกษียณตอนอายุ 60 ปี เมื่อปรึกษากับนักวางแผนและตกลงจะวางแผนการลงทุน ที่นักวางแผน
แนะน าให้คุณประสงค์แยกเงินที่จะลงทุนออกเป็น 2 ส่วน คือ  
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 1) เงินในปัจจุบัน เงินในส่วนนี้เป็นเงินหรือสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง เช่น บัญชีเงินฝากในธนาคาร การลงทุนใน
กองทุนรวมประเภทต่างๆ อสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า ซึ่งเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุน (สินทรัพย์เพื่อการลงทุน คือ
สินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้ลงทุนทั้งที่เป็นการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว) ที่ต้องการให้งอกเงยออกดอกผลไม่รวม
สินทรัพย์ส่วนตัว (สินทรัพย์ส่วนตัว คือสินทรัพย์ที่ครอบครองเพื่อใช้เป็นส่วนตัว มิได้ต้องการน ามาสร้างรายได้ใน
อนาคต) เงินในปัจจุบันส่วนนี้จะมีมากหรือมีน้อยผู้ลงทุนก็ควรจะกระจายการลงทุนลงในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ หรือ
ที่เรียกว่าจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) เพื่อต้องการกระจายความเสี่ยงจากสินทรัพย์ที่น าไปลงทุน และต้อง
ก าหนดผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน การจัดพอร์ตอาจจะจัดพอร์ตการรับความเสี่ยงตามช่วงอายุของคน      
ถ้าอายุน้อยก็อาจจะรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากกว่าคนที่มีอายุมากเพราะยังมีระยะเวลาการลงทุนได้ยาวนาน
กว่า หรือคนที่เคยลงทุนและมีประสบการณ์การลงทุนก็อาจจัดพอร์ตการลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่
มีประสบการณ์ลงทุนน้อยหรือไม่มีประสบการณ์ ดังนั้นก่อนการจัดพอร์ตการลงทุนควรท าแบบทดสอบความเสี่ยงเพื่อ
ประเมินความสามารถรับความเสี่ยงก่อนจะจัดพอร์ตหรือเลือกพอร์ตการลงทุนที่ตรงกับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถรับ
ความเสี่ยงได้ พอร์ตการลงทุนที่ดีควรมีการก าหนดระยะเวลาการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะ
ได้รับ เงินในปัจจุบันที่มีอาจจะมีมากหรือน้อยก็ควรกระจายความเส่ียง โดยเลือกลงทุนในหลาย ๆ สินทรัพย์ (การจัด
พอร์ตการลงทุน) เพื่อเลี่ยงการขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียว และเพื่อพยายามรักษาเงินต้นไว้  
 กรณีคุณประสงค์ปัจจุบันมีเงินอยู่ 1 ล้านบาท ก็ควรจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อคาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 8-10 ต่อปี และในช่วง 3 ปีสุดท้ายก่อนเกษียณจะปรับพอร์ตลดความเสี่ยงลงมาให้เหลือผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 5-6 ต่อปี  
 หากพิจารณาความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนตามสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ในช่วงปี ค.ศ. 2000-
2014 เป็นระยะเวลา 15 ปี เมื่อเปรียบเทียบความผันผวนของการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ และผลตอบแทนระยะยาว
ที่ลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน แสดงเป็นกราฟของแต่ละสินทรัพย์ได้ดังนี้  
 

 
ภาพที ่7.7 กราฟแสดงความผนัผวนของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี ค.ศ. 2000-2014 

 
ที่มา: บลจ. ทหารไทย  
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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 จากกราฟแสดงผลตอบแทนของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี 2000-2014 จะเห็นว่า การฝากเงินใน
ธนาคารที่มีความมั่นคงสูงนั้นให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น  เสมือนเงินที่ฝากในธนาคารมีอ านาจการซื้อที่
ลดลงในระยะยาว ถ้าจะฝากก็จะเป็นช่วงสั้น ๆ เพื่อสภาพคล่องหรือไว้เป็นเงินฉุกเฉินแต่ไม่เหมาะแก่การลงทุนระยะ
ยาว การลงทุนในตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลก็ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แต่ต้องทราบว่าในบางปีผลตอบแทนที่
แท้จริงของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลก็อาจติดลบได้เหมือนกัน และจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากในช่วงปีที่ราคาหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างมาก ส่วนการลงทุนในตราสารทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่มากที่สุดในระยะยาวแต่ให้มีความ
ผันผวนมากที่สุดเช่นกัน ดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดก็คือมีความผันผวนมากที่สุด หรือ
หากพอร์ตการลงทุนไม่ผันผวนเลยก็ให้ผลตอบแทนที่น้อยหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อ การจัดพอร์ตผสมหลาย
สินทรัพย์เข้าด้วยกัน คือมีทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ก็เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย ถ้าเป้าหมายที่ต้องการมี
ระยะเวลายาวนานก็ควรจัดพอร์ตที่มีความเสี่ยงมากกว่าพอร์ตที่ต้องการผลตอบแทนแต่มีระยะเวลาสั้นกว่า  
 ส าหรับคุณประสงค์ที่มีความต้องการวางแผนเพื่อการเกษียณ  คือแผนระยะยาว จึงควรจัดพอร์ตที่ลงทุนใน 
ตราสารทุน : ตราสารหนี้ ที่สัดส่วน 80:20 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 10% ต่อปี หรืออาจจัดพอร์ต ตราสาร
ทุน : ตราสารหนี้ที่สัดส่วน 50:50 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 8% ต่อปี  
 
 

 
 

ภาพที ่7.8 หลกัการแบ่งเงนิจากแหล่งทีม่า เงนิในปัจจุบันกบัเงนิทีจ่ะน ามาลงทุนในอนาคต 
             และหลกัการในการลงทุนของเงนิแต่ละก้อน 
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่7.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
   
 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย  
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี    
การวางแผนประกันภัย การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก  
 

 
 

ภาพที ่7.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
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 จากกราฟแสดงผลตอบแทนของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี 2000-2014 จะเห็นว่า การฝากเงินใน
ธนาคารที่มีความมั่นคงสูงนั้นให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น  เสมือนเงินที่ฝากในธนาคารมีอ านาจการซื้อที่
ลดลงในระยะยาว ถ้าจะฝากก็จะเป็นช่วงสั้น ๆ เพื่อสภาพคล่องหรือไว้เป็นเงินฉุกเฉินแต่ไม่เหมาะแก่การลงทุนระยะ
ยาว การลงทุนในตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลก็ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แต่ต้องทราบว่าในบางปีผลตอบแทนที่
แท้จริงของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลก็อาจติดลบได้เหมือนกัน และจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากในช่วงปีที่ราคาหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างมาก ส่วนการลงทุนในตราสารทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่มากที่สุดในระยะยาวแต่ให้มีความ
ผันผวนมากที่สุดเช่นกัน ดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดก็คือมีความผันผวนมากที่สุด หรือ
หากพอร์ตการลงทุนไม่ผันผวนเลยก็ให้ผลตอบแทนที่น้อยหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อ การจัดพอร์ตผสมหลาย
สินทรัพย์เข้าด้วยกัน คือมีทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ก็เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย ถ้าเป้าหมายที่ต้องการมี
ระยะเวลายาวนานก็ควรจัดพอร์ตที่มีความเสี่ยงมากกว่าพอร์ตที่ต้องการผลตอบแทนแต่มีระยะเวลาสั้นกว่า  
 ส าหรับคุณประสงค์ที่มีความต้องการวางแผนเพื่อการเกษียณ  คือแผนระยะยาว จึงควรจัดพอร์ตที่ลงทุนใน 
ตราสารทุน : ตราสารหนี้ ที่สัดส่วน 80:20 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 10% ต่อปี หรืออาจจัดพอร์ต ตราสาร
ทุน : ตราสารหนี้ที่สัดส่วน 50:50 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 8% ต่อปี  
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 จากกราฟแสดงผลตอบแทนของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี 2000-2014 จะเห็นว่า การฝากเงินใน
ธนาคารที่มีความมั่นคงสูงนั้นให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น  เสมือนเงินที่ฝากในธนาคารมีอ านาจการซื้อที่
ลดลงในระยะยาว ถ้าจะฝากก็จะเป็นช่วงสั้น ๆ เพื่อสภาพคล่องหรือไว้เป็นเงินฉุกเฉินแต่ไม่เหมาะแก่การลงทุนระยะ
ยาว การลงทุนในตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลก็ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แต่ต้องทราบว่าในบางปีผลตอบแทนที่
แท้จริงของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลก็อาจติดลบได้เหมือนกัน และจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากในช่วงปีที่ราคาหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างมาก ส่วนการลงทุนในตราสารทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่มากที่สุดในระยะยาวแต่ให้มีความ
ผันผวนมากที่สุดเช่นกัน ดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดก็คือมีความผันผวนมากที่สุด หรือ
หากพอร์ตการลงทุนไม่ผันผวนเลยก็ให้ผลตอบแทนที่น้อยหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อ การจัดพอร์ตผสมหลาย
สินทรัพย์เข้าด้วยกัน คือมีทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ก็เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย ถ้าเป้าหมายที่ต้องการมี
ระยะเวลายาวนานก็ควรจัดพอร์ตที่มีความเสี่ยงมากกว่าพอร์ตที่ต้องการผลตอบแทนแต่มีระยะเวลาสั้นกว่า  
 ส าหรับคุณประสงค์ที่มีความต้องการวางแผนเพื่อการเกษียณ  คือแผนระยะยาว จึงควรจัดพอร์ตที่ลงทุนใน 
ตราสารทุน : ตราสารหนี้ ที่สัดส่วน 80:20 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 10% ต่อปี หรืออาจจัดพอร์ต ตราสาร
ทุน : ตราสารหนี้ที่สัดส่วน 50:50 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 8% ต่อปี  
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ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล     7-23 
 

 
 

 

 2) เงินในอนาคต คือเงินที่สามารถหามาได้ในอนาคต อาจจะมาจากการท างาน รายได้จากแหล่งอ่ืน เช่น      
ค่าเช่า ซึ่งเงินส่วนนี้เป็นเงินที่ต้องการน ามาออม แล้วน ามาลงทุนเพื่อต้องการให้เงินงอกเงยและเติบโต เงินส่วนนี้เป็น
เงินที่ยังไม่ต้องการน ามาใช้ในวันนี้แต่ต้องการลงทุนเพื่อที่จะน ามาใช้ในวันข้างหน้า ดังนั้นผู้ลงทุนควรวางแผนน าเงินมา
ลงทุนเป็นแบบรายเดือน เพื่อเป็นการสร้างวินัยในการออม และน าเงินมาลงทุนเป็นรายงวด ๆ การลงทุนเป็นรายงวด  
หรือรายเดือนซึ่งจะเรียกการลงทุนประเภทนี้ว่า Dollar Cost Average (DCA) เป็นการกระจายความเสี่ยงจากการจับ
จังหวะลงทุน (Market Timing) เป็นการลงทุนแบบสม่ าเสมอเป็นการขจัดจิตวิทยาการลงทุนออกไป เพราะผู้ลงทุน
ส่วนใหญ่จะหยุดการลงทุนในช่วงที่สินทรัพย์เสี่ยงที่มีความผันผวนสูง เมื่อราคาตกลงก็จะหยุดการลงทุน และมักจะซื้อ
เป็นจ านวนมากในช่วงราคาสินทรัพย์เป็นช่วงขาขึ้น การลงทุนแบบ Dollar Cost Average (DCA) นี้ยังเหมาะสมกับ
คนที่ยังไม่มีเงินลงทุนเป็นก้อนใหญ่เพื่อหวังผลตอบแทน  แต่เป็นการเก็บสะสมเล็กสะสมน้อย อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
เพื่อให้ผลของการลงทุนออกดอกออกผล โดยเลือกลงในสินทรัพย์ที่มีราคาจะเพิ่มทวีคูณในระยะเวลาที่ยาวนาน  เพื่อ
เป้าหมายในระยะยาว เช่น การวางแผนเพื่อการศึกษาบุตรในช่วงศึกษาปริญญาโท การวางแผนลงทุนเพื่อมีเงินไว้ใช้ใน
ยามเกษียณ  
 หลกัการลงทุนแบบ DCA  
  (1) เป็นการลงทุนแบบรายเดือนโดยไม่ค านงึถึงจังหวะในการลงทุน (เป็นการสร้างวินัยการลงทุน)  
  (2) เป็นการกระจายจังหวะเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน  
  (3) เป็นการลงทุนในระยะยาวทีไ่ม่ต้องใช้เงินมากในช่วงแรก (3 ปีขึ้นไป)  
  (4) เป็นเครื่องมือการออมเพื่อเป้าหมายทางการเงนิในอนาคต (การวางแผนเกษียณ การศึกษาของบุตร)  
 
 วธีิเลอืกสินทรัพย์หรือกองทุน  
  (1) ควรเป็นกองทุนรวมมากกว่าหุ้นเดี่ยว เพราะมีการกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์มากกว่า  
  (2) ควรเป็นกองทุนรวมที่มีความผันผวน เพราะสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากมีโอกาสในการเพิ่มขึ้น
มูลค่าของสินทรัพย์ในอนาคตมากกว่า  
  (3) ควรเป็นกองทุนที่มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลเพราะต้องการได้ประโยชน์ของการลงทุนทบต้นไป                   
เร่ือย ๆ (Compound Interest)  
  (4) ควรเป็นกองที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการสะสมของมูลค่า เช่น หุ้นหรือตราสารหนี้  
 
 การเลือกลงทุนในกองทุนรวมเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียว
หรือไม่กี่ตัว เพราะการลงทุนในกองทุนรวมจะมีการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนกลุ่มหลักทรัพย์หลาย  ๆ ตัวและ
ผู้บริหารกองทุนก็มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการควบคุมความเสี่ยงที่ดีกว่าการลงทุนเอง ใน
การเลือกกองทุนรวมที่จะน ามาลงทุน ควรเลือกกองทุนรวมที่ผลการด าเนินงานที่ดีในระยะยาว เพราะต้องไม่ลืมว่า 
การลงทุนแบบ DCA นั้นเน้นการลงทุนในระยะยาว และในการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว 
ส่วนใหญ่ก็เป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนค่อนข้างสูง เช่น กองทุนรวมตราสารทุน (หุ้น) ที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงแต่
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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ก็ให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงด้วยเช่นกัน ความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะลดลงด้วยเพราะมีการกระจายจังหวะ                  
การลงทุนเช่น การลงทุนเป็นรายเดือนในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ท าให้ช่วงจังหวะที่เข้าลงทุนมีการกระจาย
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่ไปลงทุน ท าให้รู้ต้นทุนของการลงทุนอยู่ตลอด  
 ดังนั้นการจะท าก าไรมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาในการลงทุนว่ายาวนานแค่ไหน และราคาในช่วง
ที่ขายมีราคาเท่าใด ราคาขายจึงมีความส าคัญต่อผลตอบแทนโดยรวมในระยะยาว การเลือกลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง 
ราคาจะปรับขึ้นมากเม่ือลงทุนในระยะยาวแม้ว่าราคาอาจจะผันผวนในช่วงส้ัน  ๆ ดังนั้นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
ราคาจะขึ้นได้เร็วกว่าสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยง ผลตอบแทนก็จะมากตามไปด้วย และเพื่อให้มีการเพิ่มของราคามีจ านวนสูง
ในขณะขาย การเลือกกองทุนรวมจึงควรเลือกกองทุนรวมที่มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล กองทุนที่มีนโยบายไม่จ่ายเงิน    
ปันผลก็คือกองทุนที่น าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ สินทรัพย์นั้นก็มีการจ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ มาเข้ากองทุน แต่กองทุนจะไม่จ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ออกมาให้กับผู้ถือ
หน่วย แต่จะน าเงินดังกล่าวน ากลับไปลงทุน (Compound Interest) เพื่อให้ราคาต่อหน่วยของกองทุนเพิ่มพูนงอกเงย
แบบทบต้นไปเร่ือย ๆ  
 โดยสรุปการเลือกกองทุนรวมควรเลือกกองทุนที่น าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการสะสมมูลค่า การเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน (หุ้น) ถ้าราคาหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหนึ่งปีอย่างน้อยกองทุนก็ยังจะได้รับเงินปัน
ผลจากการเข้าไปถือหุ้นของกองทุนรวม หรือการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนยังได้รับดอกเบี้ยน ามาสะสม ท าให้มูลค่า
กองทุนรวมเพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอ แต่ถ้าไปลงทุนในสินทรัพย์โภคภัณฑ์ เช่น กองทุนรวมทองค า หรือกองทุนรวมน้ ามัน        
ซึ่งสินทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน ไม่มีการจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่ไปลงทุน  ถึงแม้ว่าจะเป็น
สินทรัพย์ที่มีความผันผวนและลงทุนยาว ก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวหรือยากต่อการคาดการของ
ผลตอบแทนได้  
 ส าหรับกรณีนายประสงค์ควรลงทุนโดยกระจายความเสี่ยงแบบรายเดือน (Dollar Cost Average) ควรที่จะ
กระจายจังหวะการลงทุนไปจนถึงตอนเกษียณ โดยเลือกลงทุนในกองทุนรวม ส่วนผลตอบแทนที่จะได้รับจะมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ก็ข้ึนกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณประสงค์ด้วย   
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เร่ืองที ่7.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
   
 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย  
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี    
การวางแผนประกันภัย การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก  
 

 
 

ภาพที ่7.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
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ก็ให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงด้วยเช่นกัน ความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะลดลงด้วยเพราะมีการกระจายจังหวะ                  
การลงทุนเช่น การลงทุนเป็นรายเดือนในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ท าให้ช่วงจังหวะที่เข้าลงทุนมีการกระจาย
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่ไปลงทุน ท าให้รู้ต้นทุนของการลงทุนอยู่ตลอด  
 ดังนั้นการจะท าก าไรมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาในการลงทุนว่ายาวนานแค่ไหน และราคาในช่วง
ที่ขายมีราคาเท่าใด ราคาขายจึงมีความส าคัญต่อผลตอบแทนโดยรวมในระยะยาว การเลือกลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง 
ราคาจะปรับข้ึนมากเมื่อลงทุนในระยะยาวแม้ว่าราคาอาจจะผันผวนในช่วงส้ัน  ๆ ดังนั้นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
ราคาจะขึ้นได้เร็วกว่าสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยง ผลตอบแทนก็จะมากตามไปด้วย และเพื่อให้มีการเพิ่มของราคามีจ านวนสูง
ในขณะขาย การเลือกกองทุนรวมจึงควรเลือกกองทุนรวมที่มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล กองทุนที่มีนโยบายไม่จ่ายเงิน    
ปันผลก็คือกองทุนที่น าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ สินทรัพย์นั้นก็มีการจ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ มาเข้ากองทุน แต่กองทุนจะไม่จ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ออกมาให้กับผู้ถือ
หน่วย แต่จะน าเงินดังกล่าวน ากลับไปลงทุน (Compound Interest) เพื่อให้ราคาต่อหน่วยของกองทุนเพิ่มพูนงอกเงย
แบบทบต้นไปเร่ือย ๆ  
 โดยสรุปการเลือกกองทุนรวมควรเลือกกองทุนที่น าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการสะสมมูลค่า การเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน (หุ้น) ถ้าราคาหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหนึ่งปีอย่างน้อยกองทุนก็ยังจะได้รับเงินปัน
ผลจากการเข้าไปถือหุ้นของกองทุนรวม หรือการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนยังได้รับดอกเบี้ยน ามาสะสม ท าให้มูลค่า
กองทุนรวมเพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอ แต่ถ้าไปลงทุนในสินทรัพย์โภคภัณฑ์ เช่น กองทุนรวมทองค า หรือกองทุนรวมน้ ามัน        
ซึ่งสินทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน ไม่มีการจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่ไปลงทุน  ถึงแม้ว่าจะเป็น
สินทรัพย์ที่มีความผันผวนและลงทุนยาว ก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวหรือยากต่อการคาดการของ
ผลตอบแทนได้  
 ส าหรับกรณีนายประสงค์ควรลงทุนโดยกระจายความเสี่ยงแบบรายเดือน (Dollar Cost Average) ควรที่จะ
กระจายจังหวะการลงทุนไปจนถึงตอนเกษียณ โดยเลือกลงทุนในกองทุนรวม ส่วนผลตอบแทนที่จะได้รับจะมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ก็ข้ึนกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณประสงค์ด้วย   
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การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล     7-25 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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บทที ่8 
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติทีด่ีในการให้บริการ

พร้อมทั้งกรณศึีกษา 
 

อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา   8-3 
 

 
 
 

3.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หลักการเสนอขายทั่วไป การอธิบาย
แบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี       

4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
กรณีศึกษาด้านการกล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 3) กรณีศึกษาด้านการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัย 4) กรณีศึกษาด้านการลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
และ 5) กรณีศึกษาด้านการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์และไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอา
ประกันภัย 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของนายหนา้ประกันชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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บทที ่8 
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติทีด่ีในการให้บริการ

พร้อมทั้งกรณศึีกษา 
 

อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
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8-2   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 
 

บทที ่8  จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการ              นช.3 
             พร้อมทั้งกรณศึีกษา           (1 ช่ัวโมง) 
 
เร่ืองที ่
 8.1 บทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 8.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต 
 8.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต เมื่อพบว่านายหน้าประกันชีวิต มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการ
กระท าดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา 69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน        

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ 
เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้ผู้
เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้ผู้
เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าวให้
ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ        
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีว -
ปฏิญาณ  
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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3.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หลักการเสนอขายทั่วไป การอธิบาย
แบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี       

4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
กรณีศึกษาด้านการกล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 3) กรณีศึกษาด้านการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัย 4) กรณีศึกษาด้านการลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
และ 5) กรณีศึกษาด้านการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์และไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอา
ประกันภัย 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของนายหนา้ประกันชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
กรณีศึกษาด้านการกล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 3) กรณีศึกษาด้านการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
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และ 5) กรณีศึกษาด้านการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์และไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอา
ประกันภัย 
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 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของนายหนา้ประกันชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
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 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
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เร่ืองที ่8.1 
บทลงโทษนายหน้าประกนัชีวติเมือ่ไม่มจีรรยาบรรณ 
   

 
 หน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของนายหน้าประกันชีวิตนั้น อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ มีหน้าที่หลักในการก ากับ 
ควบคุม ดูแล พัฒนาและส่งเสริมการท างานของนายหน้าประกันชีวิต โดยได้วางหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดกรอง
ผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพนายหน้าประกันชีวิต ด้วยการก าหนดว่าผู้สมัครสอบทุกคนต้องท าข้อสอบในส่วนที่ เกี่ยวกับ 
“จรรยาบรรณ” ได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดก่อน จึงจะมีการตรวจข้อสอบในส่วนอ่ืน  ๆ ต่อไป แม้จะไม่สามารถเป็น
หลักประกันว่าผู้ที่สอบได้ใบอนุญาตทุกคนจะเป็นนายหน้าประกันชีวิตที่ยึดมั่ นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพได้อย่าง
แท้จริง แต่ก็เป็นการคัดสรรเบื้องต้น และเตือนให้ผู้ที่เข้าสู่วิชาชีพได้ทราบว่าเมื่อเป็นนายหน้าประกันชีวิตแล้วควรจะ
ประพฤติตนอย่างไรให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้เอาประกันภัย และต่อเพื่อนร่วมอาชีพ  

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่จะมีบทบาทส าคัญที่จะท าให้อาชีพนายหน้าประกันชีวิตเป็นคนที่ยึดมั่นในแนวทาง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างมั่นคงตลอดไป คือ ตัวผู้เอาประกันภัยนั่นเอง เพราะถ้าผู้เอาประกันภัยทุกคนให้ความ
สนับสนุนด้วยการเลือกที่จะสมัครท าประกันชีวิตกับนายหน้าประกันชีวิตที่ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ
วิชาชีพโดยไม่ค านึงถึงสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดในกรมธรรม์ หากมีนายหน้าประกันชีวิตคนใดเสนอ
ผลประโยชน์พิเศษให้ ก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าเป็นนายหน้าประกันชีวิตที่ไม่มีจรรยาบรรณ อาจจะอยู่ในอาชีพนี้ได้
ไม่นาน จึงควรหลีกเลี่ยงในการท าประกันชีวิตกับนายหน้าประกันชีวิตเหล่านี้ ด้วยวิธีนี้นายหน้าประกันชีวิตที่ไม่มี
จรรยาบรรณเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ หมดไปจากวงการ และประโยชน์สูงสุดก็จะเกิดกับผู้ที่เก่ียวข้องกับการประกันภัยทั้ง
ระบบ 
 

1. บทลงโทษนายหน้าประกนัชีวติเมือ่ไม่มจีรรยาบรรณ 
นายหน้าประกันชีวิตที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่มีจรรยาบรรณ เช่น ยักยอกเงินของผู้เอาประกันชีวิต ชอบ

แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่ หรือการแข่งขันกันลดค่านายหน้าเพื่อแย่งผู้มุ่งหวังจาก
นายหน้าประกันชีวิตอื่น บทลงโทษแรกที่เขาจะได้รับคือ ความเกลียดชังจากเพื่อนร่วมอาชีพ มีแต่คนมองด้วยสายตาดู
หมิ่น ถูกคนในสังคมครหาดูแคลน ต่อให้เขาสามารถสร้างยอดขายได้สูงลิ่ว แต่ก็ไม่สามารถเดินยืดอกได้อย่างภาคภูมิใจ 
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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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ล าดับต่อมาคือ บทลงโทษจากบริษัทนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลต้นสังกัด เนื่องจากการละเมิดกฎ
จรรยาบรรณ มักน าไปสู่ปัญหา ไม่ว่าการร้องเรียนจากผู้เอาประกันชีวิต การร้องเรียนจากนายหน้าประกันชีวิตด้วยกัน 
หรือแม้แต่ค าสั่งให้สอบสวนข้อเท็จจริงจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ท าให้บริษัทต้องเลือกที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องเพื่อชื่อเสียงในระยะยาว จึงจ าเป็นต้องลงโทษนายหน้า
ประกันชีวิตที่กระท าผิดด้วยการตักเตือน ภาคทัณฑ์หรือให้ออก ขึ้นกับความหนักเบาของความผิดที่นายหน้าประกัน
ชีวิตได้กระท าไว้ 

สุดท้าย บทลงโทษข้ันสูงสุดจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 81 นายทะเบียนมีอ านาจสัง่เพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตเมื่อพบว่านายหน้าประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าดังต่อไปนี้  1) 
กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการประกาศก าหนด 3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 
4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
หรือประชาชน  

 

2. การเผยแพร่รายช่ือนายหน้าประกนัชีวติทีก่ระท าความผดิ 
จากสถิติการรับประกันภัยจ าแนกตามช่องทางการขายประกันชีวิตพบว่า  ช่องทางการขายผ่านนายหน้า

ประกันชีวิต เป็นช่องทางส าคัญที่ท ารายได้สูงสุดให้แก่อุตสาหกรรมประกันชีวิต และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับนายหน้าประกันชีวิตให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
(วินาศภัย) พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) และเป็นไปตามกฎหมายก าหนด ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยก าหนดแนวทางในการเผยแพร่
ข้อมูลของนายหน้าประกันชีวิตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ความรู้และ
ปกป้องสาธารณชนในวงกว้าง โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้
มีการน าข้อมูลของนายหน้าประกันชีวิตที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดเช่น การ
รับช าระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้วมิได้น าส่งให้บริษัท กระท าการปลอมลายมือชื่อลงในใบค าขอเอา
ประกันภัย และด าเนินการขอเอาประกันภัยกับบริษัท โดยที่ผู้ถูกปลอมลายมือชื่อมิได้มีเจตนาท าสัญญาประกันภัย 
เป็นต้น ท าให้นายหน้าประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตและปรากฏบนเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบสถานะของนายหน้า
ประกันชีวิตเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม     
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3.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หลักการเสนอขายทั่วไป การอธิบาย
แบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี       

4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
กรณีศึกษาด้านการกล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 3) กรณีศึกษาด้านการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัย 4) กรณีศึกษาด้านการลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
และ 5) กรณีศึกษาด้านการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์และไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอา
ประกันภัย 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของนายหนา้ประกันชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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ล าดับต่อมาคือ บทลงโทษจากบริษัทนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลต้นสังกัด เนื่องจากการละเมิดกฎ
จรรยาบรรณ มักน าไปสู่ปัญหา ไม่ว่าการร้องเรียนจากผู้เอาประกันชีวิต การร้องเรียนจากนายหน้าประกันชีวิตด้วยกัน 
หรือแม้แต่ค าสั่งให้สอบสวนข้อเท็จจริงจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ท าให้บริษัทต้องเลือกที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องเพื่อชื่อเสียงในระยะยาว จึงจ าเป็นต้องลงโทษนายหน้า
ประกันชีวิตที่กระท าผิดด้วยการตักเตือน ภาคทัณฑ์หรือให้ออก ขึ้นกับความหนักเบาของความผิดที่นายหน้าประกัน
ชีวิตได้กระท าไว้ 

สุดท้าย บทลงโทษข้ันสูงสุดจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 81 นายทะเบียนมีอ านาจสัง่เพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตเมื่อพบว่านายหน้าประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าดังต่อไปนี้  1) 
กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการประกาศก าหนด 3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 
4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
หรือประชาชน  

 

2. การเผยแพร่รายช่ือนายหน้าประกนัชีวติทีก่ระท าความผดิ 
จากสถิติการรับประกันภัยจ าแนกตามช่องทางการขายประกันชีวิตพบว่า  ช่องทางการขายผ่านนายหน้า

ประกันชีวิต เป็นช่องทางส าคัญที่ท ารายได้สูงสุดให้แก่อุตสาหกรรมประกันชีวิต และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับนายหน้าประกันชีวิตให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
(วินาศภัย) พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) และเป็นไปตามกฎหมายก าหนด ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยก าหนดแนวทางในการเผยแพร่
ข้อมูลของนายหน้าประกันชีวิตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ความรู้และ
ปกป้องสาธารณชนในวงกว้าง โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้
มีการน าข้อมูลของนายหน้าประกันชีวิตที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดเช่น การ
รับช าระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้วมิได้น าส่งให้บริษัท กระท าการปลอมลายมือชื่อลงในใบค าขอเอา
ประกันภัย และด าเนินการขอเอาประกันภัยกับบริษัท โดยที่ผู้ถูกปลอมลายมือชื่อมิได้มีเจตนาท าสัญญาประกันภัย 
เป็นต้น ท าให้นายหน้าประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตและปรากฏบนเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบสถานะของนายหน้า
ประกันชีวิตเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม     
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8-6   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 
 

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นอีกโดยการเปิดเผยรายชื่อและพฤติกรรมในการกระท า
ความผิดของนายหน้าประกันชีวิตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ  

ผลที่ได้จากการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มุ่งเน้นการให้บริการด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส บนฐานของข้อมูลที่
ครบถ้วน เข้าใจง่าย และเข้าถึงง่าย เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการใช้ประกอบการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันภัย 
การที่ประชาชนมีข้อมูลที่ครบถ้วนและรับรู้สิทธิประโยชน์ ข้อยกเว้น เงื่อนไขด้านการประกันภัยของตนเองได้ถือเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุดในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน ส่วนการเปิดเผย
รายชื่อผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวจะผลักดันให้บริษัทประกันชีวิตหันมาเข้มงวดกับการควบคุมคุณภาพการบริการ
ผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ และพัฒนาให้เกิดการแข่งขันทางด้านคุณภาพการให้บริการกับประชาชน และจะส่งผลให้
เกิดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันชีวิตต่อไป 

ดังนั้น บทลงโทษสูงสุดส าหรับนายหน้าประกันชีวิตที่มีพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 81 ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 
หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน คือการเพิกถอนใบอนุญาตออกจากการเป็นนายหน้าประกันชีวิต  
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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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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา   8-7 
 

 
 
 

เร่ืองที ่8.2 
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดขีองนายหน้าประกนัชีวติ 
 
   
 นายหน้าประกันชีวิตเป็นคนส าคัญหรือทัพหน้าของธุรกิจประกันชีวิตในการสร้างภาพพจนท์ี่ดีของธุรกิจ และมี
ส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจ และธุรกิจประกันชีวิตจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่อมีนายหน้าประกันชีวิตที่มี
คุณภาพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ  

    

1. จรรยาบรรณของนายหน้าประกนัชีวติ 
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิต ที่เป็นแนวทางและเครื่องเหนี่ยวรั้งให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงาน

อย่างมีคุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพนายหน้าประกันชีวิต โดยมีด้วยกัน 10 ประการ ดังนี้  
1)   มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ  
2)   ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์

ของผู้เอาประกันภัย  
3)   รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
4)   เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือ

เพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
5)   ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย

นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
6)   ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
7)   ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์  
8)   ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น  
9)   หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
จรรยาบรรณในอาชีพใด ๆ ล้วนเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ บทเรียนของคนในอาชีพนั้น ๆ ว่าต้อง

ประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการ ดังนั้น การเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิตและต้องการประสบความส าเร็จในอาชีพนี้ จึงสมควรที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณข้างต้นอย่างเคร่งครัด 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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3.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หลักการเสนอขายทั่วไป การอธิบาย
แบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี       

4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
กรณีศึกษาด้านการกล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 3) กรณีศึกษาด้านการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัย 4) กรณีศึกษาด้านการลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
และ 5) กรณีศึกษาด้านการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์และไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอา
ประกันภัย 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของนายหนา้ประกันชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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เร่ืองที ่8.2 
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดขีองนายหน้าประกนัชีวติ 
 
   
 นายหน้าประกันชีวิตเป็นคนส าคัญหรือทัพหน้าของธุรกิจประกันชีวิตในการสร้างภาพพจนท์ี่ดีของธุรกิจ และมี
ส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจ และธุรกิจประกันชีวิตจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่อมีนายหน้าประกันชีวิตที่มี
คุณภาพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ  

    

1. จรรยาบรรณของนายหน้าประกนัชีวติ 
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิต ที่เป็นแนวทางและเครื่องเหนี่ยวรั้งให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงาน

อย่างมีคุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพนายหน้าประกันชีวิต โดยมีด้วยกัน 10 ประการ ดังนี้  
1)   มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ  
2)   ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์

ของผู้เอาประกันภัย  
3)   รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
4)   เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือ

เพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
5)   ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย

นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
6)   ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
7)   ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์  
8)   ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น  
9)   หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
จรรยาบรรณในอาชีพใด ๆ ล้วนเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ บทเรียนของคนในอาชีพนั้น ๆ ว่าต้อง

ประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการ ดังนั้น การเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิตและต้องการประสบความส าเร็จในอาชีพนี้ จึงสมควรที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณข้างต้นอย่างเคร่งครัด 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

8-8   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 
 

จรรยาบรรณข้อที่ 1 
มคีวามช่ือสัตย์ต่อผู้เอาประกนัภัย บริษทั และเพือ่นร่วมอาชีพ 
นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าผู้เอา

ประกันภัยบริษัทหรือเพื่อนนายหน้าประกันชวีิต ไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ายใดได้ประโยชน์ในสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรได้ ต้องชี้แจง
ผลประโยชน์และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้ผู้เอาประกันภัยทราบโดยไม่ปิดบัง  อันจะน ามาซึ่งภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ
ประกันชีวิต 

จรรยาบรรณข้อที่ 2 
ให้บริการที่ดีอย่างสม ่าเสมอ และช้ีแจงให้ผู้ เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิ และหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์

ของผู้เอาประกนัภัย 
นายหน้าประกันชีวิตที่ดีต้องให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ าเสมอทั้งก่อนและหลังการขายประกันชีวิต 

คือต้องแนะน าชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องกระท า เช่น หน้าที่การช าระ
เบี้ยประกันภัย ต้องช าระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตามก าหนดหากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถช าระเบี้ยประกันภัยตรงตาม
ก าหนดได้ ก็จะมีระยะเวลาผ่อนผันให้ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย (30 วันหรือ 60 วันขึ้นอยู่กับแบบ
กรมธรรม์) เป็นต้น ขณะเดียวกัน ต้องชี้แจงสิทธิที่ผู้เอาประกันภัยพึงมี เช่น การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
การใช้สิทธิ์ตามมูลค่าในกรมธรรม์ หรือการขอตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์ เพื่อให้ผู้เอาประกันชีวิตน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ต้องคอยติดตามไถ่ถามทุกข์สุขและพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเขาต้องการ 

จรรยาบรรณข้อที่ 3 
รักษาความลบัอนัมคิวรเปิดเผยของผู้เอาประกนัภัยและของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
นายหน้าประกันชีวิตที่ดีต้องรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยหรือของบริษัท การเปิดเผย

ข้อมูลที่เป็นความลับของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก เช่น การน าความลับ ข้อมูลข่าวสารของผู้
เอาประกันภัยทั้งเรื่องรายละเอียดส่วนตัวและฐานะการเงินไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน อันท าให้ความลับของผู้เอา
ประกันภัยรั่วไหล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อบริษัทเพื่อการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายสินไหม และไม่น า
ความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก หากท าให้เกิดความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงต่อภาพลักษณ์ของบริษัท 

จรรยาบรรณข้อที่ 4 
เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ

ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 
นายหน้าประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าต้องกรอกข้อความในใบค าขอเอาประกันภัย ให้

ตรงตามความเป็นจริงในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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การปกปิดความจริงอันเป็นสาระส าคัญของผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคร้ายแรง ประวัติบุคคลใน
ครอบครัวเคยป่วยด้วยโรคบางโรค ถือเป็นส่วนที่ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับรู้อาจจะท าให้
เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษหรือปฏิเสธไม่รับประกันภัยนั้น หากบริษัททราบความจริงในภายหลังอาจใช้สทิธิ์บอก
ล้างโมฆียกรรม ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์จากการท าประกันชีวิตได้ 
 จรรยาบรรณข้อที่ 5 

ไม่เสนอแนะผู้ เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอขาย
นอกเหนือเงือ่นไขแห่งกรมธรรม์ 

นายหน้าประกันชีวิตที่ดีไม่ควรเสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัย การท าประกันชีวิตเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย จะท าให้เกิดผลเสียกับธุรกิจประกันภัย
โดยรวม ท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถรักษากรมธรรม์ไว้ได้จนครบก าหนดสัญญา มีผลให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับ
ประโยชน์ครบถ้วนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ส่วนบริษัทก็ต้องเสียโอกาสและขาดรายได้จากเบี้ยประกันภัย ที่ไม่
สม่ าเสมอ อีกทั้งยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม ถึงแม้ว่าจะเป็นการขอซื้อการประกันภัยจากผู้เอา
ประกันภัยที่เกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตก็ควรแนะน าให้ท าประกันชีวิตให้
เหมาะสมกับรายรับ-รายจ่ายและภาระต่าง ๆ ของผู้เอาประกันภัยด้วย นอกจากนี้แล้ว การเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไข
ในกรมธรรม์ซึ่งไม่มีผลผูกพันตามสัญญา ท าให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความเข้าใจผิดและไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่
นายหน้าประกันชีวิตเสนอไว้ จะท าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธุรกิจประกันภัยและต่อนายหน้าประกันชีวิตด้วย 

 จรรยาบรรณข้อที่ 6 
ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 
บริษัทประกันชีวิตจ่ายค่าบ าเหน็จให้กับนายหน้าประกันชีวิตด้วยการคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในเบี้ยประกันภัย

แล้ว ดังนั้นนายหน้าประกันชีวิตจึงควรตอบแทนบริษัทด้วยการให้บริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันชีวิต
ต้องไม่คิดว่ารายได้ส่วนนี้มาจากผู้เอาประกันภัยโดยตรง ซึ่งต้องจ่ายคืนให้เขาไป การลดค่าบ าเหน็จหรือแข่งขันกันลด
ค่าบ าเหน็จ จะส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจที่จะให้การบริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตเองก็ไม่มีรายได้ที่
เพียงพอต่อการยังชีพ จึงเป็นการท าลายอาชีพนายหน้าประกันชีวิตในระยะยาว  

จรรยาบรรณข้อที่ 7 
ไม่แนะน าผู้เอาประกนัภัยสละกรมธรรม์เดมิเพือ่ท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกนัภัยเสียประโยชน์       
นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์เดิมซึ่งมีผลบังคับแล้ว (เวนคืน

กรมธรรม์) หรือแปลงกรมธรรม์เป็นแบบมูลค่าใช้เงินส าเร็จหรือมูลค่าขยายเวลาเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ เพราะ
การเลิกกรมธรรม์และท าประกันภัยใหม่ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ เนื่องจากเงินเวนคืนกรมธรรม์หรือ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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3.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หลักการเสนอขายทั่วไป การอธิบาย
แบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี       

4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
กรณีศึกษาด้านการกล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 3) กรณีศึกษาด้านการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัย 4) กรณีศึกษาด้านการลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
และ 5) กรณีศึกษาด้านการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์และไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอา
ประกันภัย 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของนายหนา้ประกันชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การปกปิดความจริงอันเป็นสาระส าคัญของผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคร้ายแรง ประวัติบุคคลใน
ครอบครัวเคยป่วยด้วยโรคบางโรค ถือเป็นส่วนที่ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับรู้อาจจะท าให้
เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษหรือปฏิเสธไม่รับประกันภัยนั้น หากบริษัททราบความจริงในภายหลังอาจใช้สทิธิ์บอก
ล้างโมฆียกรรม ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์จากการท าประกันชีวิตได้ 
 จรรยาบรรณข้อที่ 5 

ไม่เสนอแนะผู้ เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอขาย
นอกเหนือเงือ่นไขแห่งกรมธรรม์ 

นายหน้าประกันชีวิตท่ีดีไม่ควรเสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัย การท าประกันชีวิตเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย จะท าให้เกิดผลเสียกับธุรกิจประกันภัย
โดยรวม ท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถรักษากรมธรรม์ไว้ได้จนครบก าหนดสัญญา มีผลให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับ
ประโยชน์ครบถ้วนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ส่วนบริษัทก็ต้องเสียโอกาสและขาดรายได้จากเบี้ยประกันภัย ที่ไม่
สม่ าเสมอ อีกทั้งยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม ถึงแม้ว่าจะเป็นการขอซื้อการประกันภัยจากผู้เอา
ประกันภัยที่เกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตก็ควรแนะน าให้ท าประกันชีวิตให้
เหมาะสมกับรายรับ-รายจ่ายและภาระต่าง ๆ ของผู้เอาประกันภัยด้วย นอกจากนี้แล้ว การเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไข
ในกรมธรรม์ซึ่งไม่มีผลผูกพันตามสัญญา ท าให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความเข้าใจผิดและไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่
นายหน้าประกันชีวิตเสนอไว้ จะท าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธุรกิจประกันภัยและต่อนายหน้าประกันชีวิตด้วย 

 จรรยาบรรณข้อที่ 6 
ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 
บริษัทประกันชีวิตจ่ายค่าบ าเหน็จให้กับนายหน้าประกันชีวิตด้วยการคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในเบี้ยประกันภัย

แล้ว ดังนั้นนายหน้าประกันชีวิตจึงควรตอบแทนบริษัทด้วยการให้บริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันชีวิต
ต้องไม่คิดว่ารายได้ส่วนนี้มาจากผู้เอาประกันภัยโดยตรง ซึ่งต้องจ่ายคืนให้เขาไป การลดค่าบ าเหน็จหรือแข่งขันกันลด
ค่าบ าเหน็จ จะส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจที่จะให้การบริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตเองก็ไม่มีรายได้ที่
เพียงพอต่อการยังชีพ จึงเป็นการท าลายอาชีพนายหน้าประกันชีวิตในระยะยาว  

จรรยาบรรณข้อที่ 7 
ไม่แนะน าผู้เอาประกนัภัยสละกรมธรรม์เดมิเพือ่ท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกนัภัยเสียประโยชน์       
นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์เดิมซึ่งมีผลบังคับแล้ว (เวนคืน

กรมธรรม์) หรือแปลงกรมธรรม์เป็นแบบมูลค่าใช้เงินส าเร็จหรือมูลค่าขยายเวลาเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ เพราะ
การเลิกกรมธรรม์และท าประกันภัยใหม่ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ เนื่องจากเงินเวนคืนกรมธรรม์หรือ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

8-10   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 
 

ผลประโยชน์จากการแปลงกรมธรรม์ คือมูลค่ากรมธรรม์ที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายเร่ิมต้นเมื่อสมัครท าประกันชีวิต 
เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าอากร ค่าตรวจสุขภาพ ค่าเล่มสัญญากรมธรรม์ เป็นต้น เมื่อท าประกันชีวิตฉบับใหม่นอกจากผู้เอา
ประกันภัยต้องเร่ิมมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังต้องช าระเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นตามอายุ และกรณีที่ท าประกัน
สุขภาพ ระยะเวลารอคอยจะเริ่มต้นนับใหม่ โรคที่เคยเรียกร้องค่าสินไหมจากสัญญาฉบับเดิม อาจจะไม่ได้รับความ
คุ้มครอง เนื่องจากจะกลายเป็นโรคที่เป็นมาก่อนการท าสัญญาฉบับใหม่นี้ซึ่งเป็นข้อยกเว้น 

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องการยกเลิกกรมธรรม์เดิมและท าใหม่ นายหน้าประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าที่
ถูกต้องครบถ้วนว่าอย่าละทิ้งกรมธรรม์เดิม เพราะจะท าให้ต้องเสียประโยชน์จากการเริ่มต้นใหม่ 

จรรยาบรรณข้อที่ 8 
ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกนัชีวติหรือบริษทัอืน่ 
นายหน้าประกันชีวิตที่ดีจะต้องไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทประกันชีวิตอ่ืน ในทาง

เสื่อมเสีย เช่น กล่าวว่านายหน้าประกันชีวิตคู่แข่งชอบพูดโกหก เชื่อถือไม่ได้ ย้ายบริษัทประกันชีวิตบ่อย ๆ ไม่มีบุคลิก
ที่เหมาะสมส าหรับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต เพราะตัวเตี้ย ชอบเล่นการพนัน ชอบเที่ยวกลางคืน เป็นต้น  
นอกจากนี้ นายหน้าประกันชีวิตจะต้องไม่กล่าวให้ร้ายบริษัทประกันชีวิตอื่น เช่น กล่าวว่าบริษัทประกันชีวิตอื่นจ่ายเงิน
ล่าช้า ไม่สนใจผู้เอาประกันภัย หรือเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เพิ่งเปิดใหม่ ยังไม่มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
และนายหน้าประกันชีวิตก็มีน้อย อาจท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการบริการที่ไม่ดี หรือบอกว่าท าประกันชีวิตกับบริษัท
ประกันชีวิตคนไทยดีกว่า เพราะบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศเอาเปรียบคนไทย โดยน าเงินก าไรออกนอกประเทศ ท า
ให้ประเทศไทยขาดดุล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าผิดจรรยาบรรณทั้งสิ้น 

จรรยาบรรณข้อที่ 9 
หมัน่ศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิม่เตมิอยู่เสมอ 
นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพท าให้ตัวเองมีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลา การที่นายหน้าประกันชีวิตต้องหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ แสดงให้เห็นว่า นายหน้าประกันชีวิต
รูจ้ักพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพที่ดี สามารถน าไปให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริการ
ลูกค้า กล่าวได้ว่านายหน้าประกันชีวิตมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อสังคม และต่ออาชีพ ความรับผิดชอบต่อลูกค้าใน
ที่นี้หมายถึงสามารถให้บริการที่ดีและเชื่อถือได้ ท าให้ผู้ซื้อประกันชีวิตได้รับประโยชน์จากนายหน้าประกันชีวิตที่มี
ความรอบรู้และให้ข้อแนะน าที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงนายหน้าประกันชีวิตผู้นั้นจะรับใช้สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์สังคม ความรับผิดชอบต่ออาชีพหมายถึงอาชีพนายหน้าประกันชีวิตเป็นอาชีพอิสระ
เช่นเดียวกับอาชีพอ่ืน ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ แม้ว่าจะสอบผ่านนายหน้าประกัน
ชีวิตหรือมีวุฒิการศึกษาทางด้านการประกันชีวิตก็ตาม จ าเป็นอย่างยิ่งที่นายหน้าประกันชีวิตจะต้องศึกษาหาความรู้

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา   8-11 
 

 
 
 

เพิ่มเติมอย่าสม่ าเสมอเพราะอาจมีการลืมเลือน อีกทั้งมีวิทยาการใหม่ ๆ เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกา-
ภิวัตน์ การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในอาชีพดังกล่าวโดยปกติแล้วบริษัทประกันชวีิตจะให้ความส าคัญต่อการจัดให้มีการ
อบรมนายหน้าประกันชีวิต ทั้งนี้เพราะเมื่อนายหน้าประกันชีวิตมีความสามารถรอบรู้แล้ว จะสามารถให้ข้อเสนอแนะ
แก่ผู้ท าประกันชีวิต อันมีผลสืบเนื่องถึงชื่อเสียงและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิต เป็นการขยายแนวความคิดในการให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อประกัน
ชีวิตและผู้ที่สนใจจะท าประกันชีวิต ให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการประกันชีวิต ซึ่งในบางครั้งจ าเป็นต้องมีการ
ตอบข้อซักถามของลูกค้าหรือผู้สนใจ นายหน้าประกันชีวิตก็จะสามารถตอบข้อซักถามได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนั้นมิได้จ ากัดเฉพาะในอาชีพประกันชีวิตโดยตรงเท่านั้น ยังสามารถหาความรู้เพิ่มเติมใน
ด้านอ่ืน ๆ ได้ เช่น ศิลปะการพูด เศรษฐกิจการเงิน เป็นต้น ด้วยเหตุที่อาชีพประกันชีวิตเป็นงานบริการที่ต้องใช้การพูด
เพื่ออธิบายให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ ดังนั้นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านศิลปะการพูดก็จะช่วยให้นายหน้าประกัน
ชีวิตสามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจง่ายขึ้น ส่วนด้านการเงินนั้น นับวันก็จะมีความเก่ียวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตมากข้ึน 
ในเรื่องของการวางแผนเกษียณอายุ วางแผนการลงทุน และวางแผนการเงินอ่ืน ๆ จึงควรมีการศึกษาความรู้เรื่อง
เหล่านี้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ 

จรรยาบรรณข้อที่ 10 
ประพฤตตินอยู่ในศีลธรรม ประเพณีอนัดงีาม ทั้งธ ารงไว้ซ่ึงเกยีรต ิและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรจะด าเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมที่ดี กล่าวคือ ต้องประพฤติตนอยู่ใน

ศีลธรรมประเพณีอันดีงามโดยสม่ าเสมอ นายหน้าประกันชีวิตที่ดียังต้องมีการยึดถือประเพณีอันดีงามเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ โดยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัดและต่อผู้เอา
ประกันภัยหรือลูกค้า การปฏิบัติตนดังกล่าวจะท าให้นายหน้าประกันชีวิตเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจต่อลูกค้า และจะ
ท าให้นายหน้าประกันชีวิตผูน้ั้นมีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานในที่สดุ นอกจากนี้นายหน้าประกันชวีิตที่ดีจะต้องธ ารง
ไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ ค าว่า “อาชีวปฏิญาณ” หมายถึงการที่ผู้ประกอบอาชีพนายหน้า
ประกันชีวิตจะต้องปฏิญาณต่ออาชีพ กล่าวคือ นายหน้าประกันชีวิตจะต้องละเว้นไม่ปฏิบัติสิ่งใด ๆ อันอาจจะท าให้
เสื่อมเสียชื่อเสียงสถาบันประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิต เช่น กรณีที่นายหน้าประกันชีวิตกล่าวหาว่าบริษัทประกัน
ชีวิตมีฐานะการเงินไม่มั่นคง เป็นต้น นอกจากนี้นายหน้าประกันชีวิตต้องให้บริการหรือแนะน าใด ๆ ตามความเป็นจริง
ด้วยความส านึกที่รู้และควรรู้และจะให้ค าแนะน าแก่บุคคลอ่ืนเสมือนให้ตนเอง เช่น การน าเสนอขายประกันชีวิตที่
ผลประโยชน์ตรงกับความต้องการของลูกค้าและต้องค านึงถึงความสามารถในการช าระเบีย้ประกันภัยด้วย ไม่เสนอขาย
ประกันชีวิตที่เกินความจ าเป็นถึงแม้ว่าลูกค้าจะมีฐานะร่ ารวยหรือไม่ก็ตาม ถ้านายหน้าประกันชีวิตปฏิบัติตามที่กล่าว

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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3.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หลักการเสนอขายทั่วไป การอธิบาย
แบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี       

4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
กรณีศึกษาด้านการกล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 3) กรณีศึกษาด้านการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัย 4) กรณีศึกษาด้านการลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
และ 5) กรณีศึกษาด้านการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์และไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอา
ประกันภัย 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของนายหนา้ประกันชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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เพิ่มเติมอย่าสม่ าเสมอเพราะอาจมีการลืมเลือน อีกทั้งมีวิทยาการใหม่ ๆ เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกา-
ภิวัตน์ การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในอาชีพดังกล่าวโดยปกติแล้วบริษัทประกันชวีิตจะให้ความส าคัญต่อการจัดให้มีการ
อบรมนายหน้าประกันชีวิต ทั้งนี้เพราะเมื่อนายหน้าประกันชีวิตมีความสามารถรอบรู้แล้ว จะสามารถให้ข้อเสนอแนะ
แก่ผู้ท าประกันชีวิต อันมีผลสืบเนื่องถึงชื่อเสียงและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิต เป็นการขยายแนวความคิดในการให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อประกัน
ชีวิตและผู้ที่สนใจจะท าประกันชีวิต ให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการประกันชีวิต ซึ่งในบางครั้งจ าเป็นต้องมีการ
ตอบข้อซักถามของลูกค้าหรือผู้สนใจ นายหน้าประกันชีวิตก็จะสามารถตอบข้อซักถามได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนั้นมิได้จ ากัดเฉพาะในอาชีพประกันชีวิตโดยตรงเท่านั้น ยังสามารถหาความรู้เพิ่มเติมใน
ด้านอ่ืน ๆ ได้ เช่น ศิลปะการพูด เศรษฐกิจการเงิน เป็นต้น ด้วยเหตุที่อาชีพประกันชีวิตเป็นงานบริการที่ต้องใช้การพูด
เพื่ออธิบายให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ ดังนั้นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านศิลปะการพูดก็จะช่วยให้นายหน้าประกัน
ชีวิตสามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจง่ายขึ้น ส่วนด้านการเงินนั้น นับวันก็จะมีความเก่ียวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตมากข้ึน 
ในเรื่องของการวางแผนเกษียณอายุ วางแผนการลงทุน และวางแผนการเงินอ่ืน ๆ จึงควรมีการศึกษาความรู้เรื่อง
เหล่านี้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ 

จรรยาบรรณข้อที่ 10 
ประพฤตตินอยู่ในศีลธรรม ประเพณีอนัดงีาม ทั้งธ ารงไว้ซ่ึงเกยีรต ิและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรจะด าเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมที่ดี กล่าวคือ ต้องประพฤติตนอยู่ใน

ศีลธรรมประเพณีอันดีงามโดยสม่ าเสมอ นายหน้าประกันชีวิตที่ดียังต้องมีการยึดถือประเพณีอันดีงามเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ โดยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัดและต่อผู้เอา
ประกันภัยหรือลูกค้า การปฏิบัติตนดังกล่าวจะท าให้นายหน้าประกันชีวิตเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจต่อลูกค้า และจะ
ท าให้นายหน้าประกันชีวิตผูน้ั้นมีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานในที่สดุ นอกจากนี้นายหน้าประกันชวีิตที่ดีจะต้องธ ารง
ไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ ค าว่า “อาชีวปฏิญาณ” หมายถึงการที่ผู้ประกอบอาชีพนายหน้า
ประกันชีวิตจะต้องปฏิญาณต่ออาชีพ กล่าวคือ นายหน้าประกันชีวิตจะต้องละเว้นไม่ปฏิบัติสิ่งใด ๆ อันอาจจะท าให้
เสื่อมเสียชื่อเสียงสถาบันประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิต เช่น กรณีที่นายหน้าประกันชีวิตกล่าวหาว่าบริษัทประกัน
ชีวิตมีฐานะการเงินไม่มั่นคง เป็นต้น นอกจากนี้นายหน้าประกันชีวิตต้องให้บริการหรือแนะน าใด ๆ ตามความเป็นจริง
ด้วยความส านึกที่รู้และควรรู้และจะให้ค าแนะน าแก่บุคคลอ่ืนเสมือนให้ตนเอง เช่น การน าเสนอขายประกันชีวิตที่
ผลประโยชน์ตรงกับความต้องการของลูกค้าและต้องค านึงถึงความสามารถในการช าระเบีย้ประกันภัยด้วย ไม่เสนอขาย
ประกันชีวิตที่เกินความจ าเป็นถึงแม้ว่าลูกค้าจะมีฐานะร่ ารวยหรือไม่ก็ตาม ถ้านายหน้าประกันชีวิตปฏิบัติตามที่กล่าว

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

8-12   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 
 

มานี้ได้ ถือได้ว่าอาชีพนายหน้าประกันชีวิตเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สมกับคุณประโยชน์และคุณค่าที่ให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยและสังคม 
 

2. แนวทางปฏิบัตทิีด่ขีองนายหน้าประกนัชีวติ 
 ในระดับสากลได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับนายหน้าประกันชีวิตเอาไว้ เพื่อให้สามารถท างาน
อย่างมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ไม่มีปัญหาเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้มุ่งหวัง และ
ท าให้งานที่ท าบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต สามารถแบ่งเป็น 4 หมวดดังนี้ 
  2.1 หลักการเสนอขายทั่วไป  

  1) เพื่อความเหมาะสม นายหน้าประกันชีวิตควรมีการโทรศัพท์นัดหมายกับผู้มุ่งหวังล่วงหน้าก่อนการ
เข้าพบ หากเป็นการเข้าพบที่ผู้มุ่งหวังไม่ได้นัดมา นายหน้าประกันชีวิตควรโทรศัพท์ล่วงหน้าไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงก่อน
การเข้าพบ 
   2) เมื่อมีการเข้าพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ควรแจ้งผู้มุ่งหวังว่าตนสังกัดบริษัทใดหรือเป็นนายหน้าอิสระ 
พร้อมแสดงใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ออกให้ด้วย 
   3) นายหน้าประกันชีวิตควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันชีวิตให้เหมาะกับความต้องการและฐานะ
ทางการเงินของเขาให้ได้มากที่สุด 
   4) นายหน้าประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าเฉพาะเรื่องประกันชีวิตหรือเรื่องที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ส่วน
เร่ืองอื่น ๆ ควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญอื่น 
   5) นายหน้าประกันชีวิตต้องรักษาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นความลับ โดยเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็น
ข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเท่านั้น  
  6) หากมีการเสนอขายกรมธรรม์ควบการลงทุน นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่า
กรมธรรม์ควบการลงทุนนี้แตกต่างจากรูปแบบกรมธรรม์ทั่วไปอย่างไร 
  7) นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอื่นอย่างไม่เป็นธรรม 
  8) นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม 
  9) ให้บริการอย่างต่อเนื่องแก่ผู้เอาประกันภัย 
 
 2.2 การอธิบายแบบประกนัชีวิต  
   1) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวัง
เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน 
  2) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายข้อจ ากัด รวมถึงข้อยกเว้นการคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนั้นให้     
ผู้มุ่งหวังเข้าใจ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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    3) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว พร้อมชี้ถึงผลเสียของการ
ยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนดด้วย  

  4) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธิ์หักลดหย่อน
ภาษีได้หรือไม่ 

  5) กรณีที่น าเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือผลตอบแทนของกรมธรรม์มาจากผลการลงทุน 
นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่า ผลประโยชน์ใดเป็นแบบแน่นอนตายตัวและผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลข
คาดการณ์ 

  6) หากมีผลประโยชน์ใดที่เป็นตัวเลขจากการคาดการณ์ นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่า 
ตัวเลขเหล่านี้มาจากสมมติฐานต่าง ๆ จึงไม่มีการรับประกันผลตอบแทน ดังนั้นผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะมากกว่าหรือ
น้อยกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ได้ 

  7) หากนายหน้าประกันชีวิตใช้เอกสารประกอบการขายจากบริษัทประกันชีวิตใด ต้องใช้เอกสารทั้งหมด
อย่างครบถ้วน โดยต้องไม่น าเสนอเฉพาะเอกสารที่ดูแล้วจูงใจเท่านั้น 
 2.3 การกรอกใบสมัคร  
    1) นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกใบสมัครเอาประกันชีวิต และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ทุกข้อมูล
ที่กรอกลงในใบค าขอเอาประกันภัยนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอเอาประกันภัย 
    2) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายถึงผลลัพธ์ของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลง
ในใบค าขอเอาประกันภัย 

2.4 การจดัการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกนัภัย 
    1) นายหน้าประกันชีวิตต้องออกหลักฐานการรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินของบริษัทประกันชีวิตเมื่อ
ได้รับช าระเบี้ยประกันภัย ส่วนกรณีนายหน้าประเภทนิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่เหมาะสมเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย  
โดยต้องแยกบัญชีออกจากบัญชีเงินรับจ่ายอื่น ๆ  
  2) นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวัง ไปยัง
บริษัทในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 
 จะเห็นได้ว่าแนวทางปฏิบัติข้างต้น ล้วนแต่สร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้มุ่งหวังและตัวของนายหน้าประกันชีวิต
เอง ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะของมืออาชีพ แน่นอนว่า
ย่อมต้องส่งผลไปถึงการท างานที่จะประสบความส าเร็จยิ่ง ๆ ขึ้น 
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3.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หลักการเสนอขายทั่วไป การอธิบาย
แบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี       

4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
กรณีศึกษาด้านการกล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 3) กรณีศึกษาด้านการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัย 4) กรณีศึกษาด้านการลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
และ 5) กรณีศึกษาด้านการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์และไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอา
ประกันภัย 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของนายหนา้ประกันชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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    3) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว พร้อมชี้ถึงผลเสียของการ
ยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนดด้วย  

  4) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธ์ิหักลดหย่อน
ภาษีได้หรือไม่ 

  5) กรณีที่น าเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือผลตอบแทนของกรมธรรม์มาจากผลการลงทุน 
นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่า ผลประโยชน์ใดเป็นแบบแน่นอนตายตัวและผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลข
คาดการณ์ 

  6) หากมีผลประโยชน์ใดที่เป็นตัวเลขจากการคาดการณ์ นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่า 
ตัวเลขเหล่านี้มาจากสมมติฐานต่าง ๆ จึงไม่มีการรับประกันผลตอบแทน ดังนั้นผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะมากกว่าหรือ
น้อยกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ได้ 

  7) หากนายหน้าประกันชีวิตใช้เอกสารประกอบการขายจากบริษัทประกันชีวิตใด ต้องใช้เอกสารทั้งหมด
อย่างครบถ้วน โดยต้องไม่น าเสนอเฉพาะเอกสารที่ดูแล้วจูงใจเท่านั้น 
 2.3 การกรอกใบสมัคร  
    1) นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกใบสมัครเอาประกันชีวิต และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ทุกข้อมูล
ที่กรอกลงในใบค าขอเอาประกันภัยนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอเอาประกันภัย 
    2) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายถึงผลลัพธ์ของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลง
ในใบค าขอเอาประกันภัย 

2.4 การจดัการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกนัภัย 
    1) นายหน้าประกันชีวิตต้องออกหลักฐานการรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินของบริษัทประกันชีวิตเมื่อ
ได้รับช าระเบี้ยประกันภัย ส่วนกรณีนายหน้าประเภทนิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่เหมาะสมเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย  
โดยต้องแยกบัญชีออกจากบัญชีเงินรับจ่ายอื่น ๆ  
  2) นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวัง ไปยัง
บริษัทในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 
 จะเห็นได้ว่าแนวทางปฏิบัติข้างต้น ล้วนแต่สร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้มุ่งหวังและตัวของนายหน้าประกันชีวิต
เอง ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะของมืออาชีพ แน่นอนว่า
ย่อมต้องส่งผลไปถึงการท างานที่จะประสบความส าเร็จยิ่ง ๆ ขึ้น 
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เร่ืองที ่8.3 
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของนายหน้าประกนัชีวติ 
 

 
 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของ
นายหน้าประกันชีวิต 10 ประการ ซึ่งการน ามาอ้างอิงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถ
วิเคราะห์เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตในแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้ 
 
กรณศึีกษาที ่1 การแนะน าให้ผู้เอาประกนัภัยยกเลกิกรมธรรม์ฉบับเดมิ เพือ่ซ้ือกรมธรรม์ใหม่ 

ความเป็นมา: บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งอยู่ในช่วงการแข่งขันผลงาน นางสาวแพรไหมซึ่งเป็นนายหน้า
ประกันชีวิตจึงพยายามเสนอขายกรมธรรม์ใหม่ให้แก่ลูกค้าเก่าที่ท ามา 2-3 ปี โดยนางสาวแพรไหมได้บอกแก่นายมาวิน 
ซึ่งเป็นลูกค้าเก่าว่ากรมธรรม์ฉบับเดิมล้าสมัยกรมธรรม์ แบบใหม่ให้ผลประโยชน์มากกว่า แต่นายมาวินบอกว่าขณะนี้
เขายังไม่มีเงิน จะมีเงินก็อีก 2 เดือนหน้าซึ่งจะหมดระยะเวลาการแข่งขันแล้ว นางสาวแพรไหมจึงแนะน านายมาวินให้
ยกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 

ประเดน็ปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนางสาวแพรไหม ปฏิบัติผิดหลักจรรยาบรรณข้อที่ 7 
เพราะนางสาวแพรไหมแนะน าให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่ ซึ่งท าให้ผู้ เอา
ประกันภัยเสียประโยชน์ 
 แนวทางปฏิบัตทิี่ดี: นายหน้าประกันชีวิตที่ดีไม่ควรแนะน าลูกค้าท าการยกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิม เพื่อน าเงิน
มาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่  
 
กรณศึีกษาที ่2 การกล่าวในเชิงทบัถมบริษทัประกนัชีวติอืน่ 

ความเป็นมา: นายหน้าประกันชีวิตคือนายชัยรัตน์ ได้เสนอขายแบบการประกันชีวิตแบบหนึ่งให้กับลูกค้าราย
ใหญ่รายหนึ่งคือนางโสมสุภางค์ และโอ้อวดแก่นางโสมสุภางค์ว่าเป็นแบบประกันชีวิตที่ดี ผลประโยชน์แบบนี้ไม่มี
บริษัทใดที่ผลประโยชน์ดีกว่านี้อีกแล้ว ซึ่งตามความเป็นจริงนายชัยรัตน์มีแบบประกันชีวิตของบริษัทอ่ืนที่ให้ผล
ประโยชน์มากกว่า แต่ต้องการขายแบบประกันชีวิตนี้เพื่อให้ได้รับโบนัสจากบริษัทซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนายชัยรัตน์ กระท าผิดจรรยาบรรณข้อท่ี 8 เพราะ
นายชัยรัตน์กล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน และกระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 1 ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอา
ประกันภัย 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันชีวิตที่ดีไม่ควรกล่าวร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน แต่
ในทางที่ดีนายหน้าประกันชีวิตต้องร่วมมือกันสร้างสรรค์ภาพพจน์ที่ดีงามให้แก่วงการประกันชีวิต ต้องไม่กล่าวโอ้อวด
หรือยกย่องบริษัทหรือแบบประกันชีวิตของตนจนเกินความเป็นจริง และนายหน้าประกันชีวิตที่ดีต้องไม่ใช้วิธีการขาย
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ประกันชีวิตให้ชนะคู่แข่งที่มีลูกค้ารายเดียวกัน ด้วยการกล่าวร้ายหรือเล่าพฤติกรรมที่ไม่ดีของนายหน้าประกันชีวิตอ่ืน
ให้ลูกค้าฟัง ถึงแม้ว่าจะเป็นเร่ืองจริงก็ตาม 
 
กรณศึีกษาที ่3 ไม่ซ่ือสัตย์ต่อบริษทัผู้รับประกนัภัย 

ความเป็นมา: นายไก่เป็นนายหน้าประกันชีวิต ได้ชักชวนให้นางปลาท าประกันชีวิต และนางปลารู้สึกพอใจ
กับข้อเสนอเรื่องผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับจากการท าประกันชีวิต ดังนั้นนางปลาจึงกรอกใบค าขอเอา
ประกันภัยและลงชื่อในใบค าขอนั้นเป็นหลักฐาน แต่ในวันดังกล่าวนางปลายังไม่มีเงินจ่ายเบี้ยประกันภัยและคาดการณ์
ว่าในเดือนหน้าอาจจะมีรายได้พิเศษจ านวนหนึ่งมาช าระเบี้ยประกันภัยได้ นายไก่จึงเสนอว่าจะจ่ายเบี้ยประกันภัยแทน
นางปลาก่อน เพราะต้องการให้นางปลาได้รับความคุ้มครองโดยเร็ว และอีก 1 สัปดาห์ต่อมานายไก่ได้น ากรมธรรม์
ประกันภัยมาส่งมอบให้นางปลา และอธิบายสิทธิเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยให้นางปลาทราบโดยละเอียด  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนายไก่เป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณข้อที่ 1 
เพราะนายไก่ไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัทประกันชีวิต 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันชีวิตคือนายไก่ควรแสดงความซื่อสัตย์และจริงใจต่อบริษัทประกันชีวิต 
ด้วยการรอให้ผู้เอาประกันภัยคือนางปลาจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยก่อน แล้วค่อยน าใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมด้วย
เอกสารประกอบการขอเอาประกันภัยและเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้ฝ่ายพิจารณารับ
ประกันภัยด าเนินการพิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต 
 ในกรณีนี้ที่นายหน้าประกันชีวิตคือนายไก่จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนนางปลาก่อน เพราะต้องการให้นางปลา
ได้รับความคุ้มครองโดยเร็ว เป็นการแสดงออกซึ่งเป็นการช่วยเหลือโดยหวังผลตอบแทนคือ เงินค่าบ าเหน็จจากการขาย
ประกันชีวิตของผู้เอาประกันภัยคือนางปลา จึงถือว่านายหน้าประกันชีวิตคือนายไก่ไม่ซื่อสัตย์และจริงใจต่อบริษัท 
 
กรณศึีกษาที ่4 การลดหรือเสนอทีจ่ะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 

ความเป็นมา: นายปกรณ์เป็นพนักงานสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ได้มีการขายแบบประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งตรง
กับความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก แต่ลูกค้ายังไม่มีท่าทีที่จะสนใจซื้อแบบประกันที่นายปกรณ์ได้มีการเสนอ 
นายปกรณ์จึงบอกกับลูกค้าว่า “คุณลูกค้าครับ เนื่องจากแบบประกันแบบนี้มีวงเงินสนับสนุนลูกค้า และวันนี้เป็นวัน
สุดท้ายของการสนับสนุน ถ้าคุณลูกค้าสนใจที่จะซื้อภายในวันนี้ คุณลูกค้าจะได้รับคูปองเงินสดของห้างสรรพสินค้าเป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาททันที” ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเงินจ านวนนี้ได้มาจากการที่นายหน้าประกันชีวิตคือนายปกรณ์
ได้แบ่งปันส่วนค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าสนใจซื้อประกันชีวิต  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนายปกรณ์ กระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 6 การไม่ลด
หรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันชีวิตที่ดีไม่ควรใช้การลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นวิธีการเพิ่มยอดขาย หรือ
เพื่อให้ตนได้รับผลงานตามเป้าหมาย แต่ควรจูงใจลูกค้าด้วยประโยชน์ของการท าประกันชีวิต โดยไม่ใช้ส่วนลดเป็น
เครื่องล่อใจ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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3.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หลักการเสนอขายทั่วไป การอธิบาย
แบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี       

4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
กรณีศึกษาด้านการกล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 3) กรณีศึกษาด้านการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัย 4) กรณีศึกษาด้านการลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
และ 5) กรณีศึกษาด้านการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์และไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอา
ประกันภัย 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของนายหนา้ประกันชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ประกันชีวิตให้ชนะคู่แข่งที่มีลูกค้ารายเดียวกัน ด้วยการกล่าวร้ายหรือเล่าพฤติกรรมที่ไม่ดีของนายหน้าประกันชีวิตอ่ืน
ให้ลูกค้าฟัง ถึงแม้ว่าจะเป็นเร่ืองจริงก็ตาม 
 
กรณศึีกษาที ่3 ไม่ซ่ือสัตย์ต่อบริษทัผู้รับประกนัภัย 

ความเป็นมา: นายไก่เป็นนายหน้าประกันชีวิต ได้ชักชวนให้นางปลาท าประกันชีวิต และนางปลารู้สึกพอใจ
กับข้อเสนอเรื่องผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับจากการท าประกันชีวิต ดังนั้นนางปลาจึงกรอกใบค าขอเอา
ประกันภัยและลงชื่อในใบค าขอนั้นเป็นหลักฐาน แต่ในวันดังกล่าวนางปลายังไม่มีเงินจ่ายเบี้ยประกันภัยและคาดการณ์
ว่าในเดือนหน้าอาจจะมีรายได้พิเศษจ านวนหนึ่งมาช าระเบี้ยประกันภัยได้ นายไก่จึงเสนอว่าจะจ่ายเบี้ยประกันภัยแทน
นางปลาก่อน เพราะต้องการให้นางปลาได้รับความคุ้มครองโดยเร็ว และอีก 1 สัปดาห์ต่อมานายไก่ได้น ากรมธรรม์
ประกันภัยมาส่งมอบให้นางปลา และอธิบายสิทธิเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยให้นางปลาทราบโดยละเอียด  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนายไก่เป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณข้อที่ 1 
เพราะนายไก่ไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัทประกันชีวิต 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันชีวิตคือนายไก่ควรแสดงความซื่อสัตย์และจริงใจต่อบริษัทประกันชีวิต 
ด้วยการรอให้ผู้เอาประกันภัยคือนางปลาจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยก่อน แล้วค่อยน าใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมด้วย
เอกสารประกอบการขอเอาประกันภัยและเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้ฝ่ายพิจารณารับ
ประกันภัยด าเนินการพิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต 
 ในกรณีนี้ที่นายหน้าประกันชีวิตคือนายไก่จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนนางปลาก่อน เพราะต้องการให้นางปลา
ได้รับความคุ้มครองโดยเร็ว เป็นการแสดงออกซึ่งเป็นการช่วยเหลือโดยหวังผลตอบแทนคือ เงินค่าบ าเหน็จจากการขาย
ประกันชีวิตของผู้เอาประกันภัยคือนางปลา จึงถือว่านายหน้าประกันชีวิตคือนายไก่ไม่ซื่อสัตย์และจริงใจต่อบริษัท 
 
กรณศึีกษาที ่4 การลดหรือเสนอทีจ่ะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 

ความเป็นมา: นายปกรณ์เป็นพนักงานสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ได้มีการขายแบบประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งตรง
กับความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก แต่ลูกค้ายังไม่มีท่าทีที่จะสนใจซื้อแบบประกันที่นายปกรณ์ได้มีการเสนอ 
นายปกรณ์จึงบอกกับลูกค้าว่า “คุณลูกค้าครับ เนื่องจากแบบประกันแบบนี้มีวงเงินสนับสนุนลูกค้า และวันนี้เป็นวัน
สุดท้ายของการสนับสนุน ถ้าคุณลูกค้าสนใจที่จะซื้อภายในวันนี้ คุณลูกค้าจะได้รับคูปองเงินสดของห้างสรรพสินค้าเป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาททันที” ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเงินจ านวนนี้ได้มาจากการที่นายหน้าประกันชีวิตคือนายปกรณ์
ได้แบ่งปันส่วนค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าสนใจซื้อประกันชีวิต  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนายปกรณ์ กระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 6 การไม่ลด
หรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันชีวิตที่ดีไม่ควรใช้การลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นวิธีการเพิ่มยอดขาย หรือ
เพื่อให้ตนได้รับผลงานตามเป้าหมาย แต่ควรจูงใจลูกค้าด้วยประโยชน์ของการท าประกันชีวิต โดยไม่ใช้ส่วนลดเป็น
เครื่องล่อใจ 
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กรณศึีกษาที ่5 จรรยาบรรณของนายหน้าประกนัชีวติทีเ่ป็นนิตบุิคคล: การเสนอขายนอกเหนือเงือ่นไข
แห่งกรมธรรม์ และไม่ซ่ือสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอาประกนัภัย  

ความเป็นมา: ลูกค้าของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งมีอาชีพค้าส่งผักสดและผลไม้ มีฐานะพอสมควร น าเงินสด
เข้าฝากเป็นประจ าทุกวัน วันละเป็นจ านวนหลายหมื่นบาท ได้รับการเสนอขายจากนายหน้าประกันภัยว่ามีบริการรับ
ฝากเงินแบบใหม่ ซึ่งแนะน าเพิ่มเติมว่าจ านวนเงินที่น ามาฝากไว้จะจัดแบ่งให้เป็น 2 แบบ โดยเงินไม่หายไปไหน ยังมี
จ านวนเท่าเดิม เมื่อมีปัญหาใด ๆ ให้มาหาได้ตลอดเวลา 

ประเด็นปัญหา: การได้รับการอธิบายไม่ชัดเจนระหว่างการฝากเงินกับการท าประกันชีวิต ท าให้ลูกค้าเกิด
ความเข้าใจผิดและอาจท าให้เสียภาพลักษณ์ของทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย จึงได้ออกประกาศเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551 หมวด 3 การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย ส่วนที่ 4 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านสถาบันการเงิน ผู้ที่ท าหน้าที่ในการเสนอขายต้อง
แสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยอธิบายความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับ
การฝากเงินกับสถาบันการเงินก่อนเสนอขายทุกคร้ัง 

การกระท าของนายหน้าประกันชีวิต กระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 5 โดยการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรม์ และผิดจรรยาบรรณข้อที่ 1 คือไม่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัยและเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนประกาศ
ดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย และอาจท าให้นายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้า
ประกันชีวิตได้ 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรเสนอขายและชี้แจงผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์เท่านั้น ซึ่งนายหน้าประกันชีวิตที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี จิตใจดีและปรารถนาดี
ต่อผู้อื่นโดยสุจริต 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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3.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หลักการเสนอขายทั่วไป การอธิบาย
แบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี       

4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
กรณีศึกษาด้านการกล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 3) กรณีศึกษาด้านการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัย 4) กรณีศึกษาด้านการลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
และ 5) กรณีศึกษาด้านการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์และไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอา
ประกันภัย 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของนายหนา้ประกันชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
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               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
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ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

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

 
วตัถุประสงค์  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

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

 
วตัถุประสงค์  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

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

 
วตัถุประสงค์  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

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

 
วตัถุประสงค์  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต



ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ณวดี  เรืองรัตนเมธี 

วุฒิ            BBA, MBA มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
ต าแหน่ง       ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ ่ฝา่ยพัฒนาธุรกิจ 1 
                บริษัทไทยรีประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 4  

 
 

 
 
 
 

 
ช่ือ     รองศาสตราจารย์สุชาดา  สถาวรวงศ์ 
วุฒิ     บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
  บช.ม. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  M.B.A. (Finance) Tennessee State University, USA. 
ต าแหน่ง   รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                     มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5 
 
 

 
 
 
 

 
ช่ือ            อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎิคุณ 
วุฒิ    B.Com (พาณิชย์ศาสตร์) University of Pune, India 
                   MIB (ธุรกิจระหวา่งประเทศ) Macquarie University, Australia 
ต าแหน่ง    ผูอ้ านวยการ ส านกักิจการระหว่างประเทศ 
  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

  
 

        ช่ือ        อาจารย์นิพพิชฌน ์โกวิทวณิชกานนท์ 
วุฒิ         บธ.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
                บธ.ม. Southeastern University  Washington D.C., U.S.A. 
ต าแหน่ง     นักวางแผนการลงทุนธนาคาร ซิต้ีแบงก์ (ประเทศไทย) 
บทที่เขียน   บทที่ 7  

 
 
 
                                                ช่ือ           อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
                                               วุฒิ              ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                                                         ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
                                           Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)  
                                                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
                                         ต าแหน่ง            วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
                                         บทที่เขียน       บทที่ 8 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 
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  M.B.A. (Finance) Tennessee State University, USA. 
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        ช่ือ        อาจารย์นิพพิชฌน ์โกวิทวณิชกานนท์ 
วุฒิ         บธ.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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                                                ช่ือ           อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
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                                                         ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
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                                                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ช่ือ     รองศาสตราจารย์สุชาดา  สถาวรวงศ์ 
วุฒิ     บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
  บช.ม. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  M.B.A. (Finance) Tennessee State University, USA. 
ต าแหน่ง   รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                     มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5 
 
 

 
 
 
 

 
ช่ือ            อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎิคุณ 
วุฒิ    B.Com (พาณิชย์ศาสตร์) University of Pune, India 
                   MIB (ธุรกิจระหวา่งประเทศ) Macquarie University, Australia 
ต าแหน่ง    ผูอ้ านวยการ ส านกักิจการระหว่างประเทศ 
  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

  
 

        ช่ือ        อาจารย์นิพพิชฌน ์โกวิทวณิชกานนท์ 
วุฒิ         บธ.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
                บธ.ม. Southeastern University  Washington D.C., U.S.A. 
ต าแหน่ง     นักวางแผนการลงทุนธนาคาร ซิต้ีแบงก์ (ประเทศไทย) 
บทที่เขียน   บทที่ 7  

 
 
 
                                                ช่ือ           อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
                                               วุฒิ              ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                                                         ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
                                           Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)  
                                                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
                                         ต าแหน่ง            วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
                                         บทที่เขียน       บทที่ 8 

  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-3 
 

 

 
 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 

 
 
 

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



โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ
นายหน้าประกันชีวิต

ครั้งที 3นายหนาประกันชีวิต

          หลักสูตรขอต่ออายุ
  ใบอนุญาต

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2515-3995-9  โทรสาร 0-2515-3970

โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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คู่มือปฏิบัติงานสำาห
รับนายห

น้าประกันชีวิต
  หลักสูตรขอต่อใบอนุญ

าตนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3  โดย สำานักงานคณ
ะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


