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กาัจัดกาัพิจาัณาัับปัะกันภยัและกาัก าหรนดอัตัาเบี้ยปัะกันภยั     3-3 
 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายกระบวนการในการพิจารณารับประกันภัยได้ 
2. อธิบายการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของการพิจารณารับประกันภัยกับการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

บทท่ี 3 การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย           ตว. 3  
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  

3.1  กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย 
3.2  การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
3.3  ความสัมพันธ์ของการพิจารณารับประกันภัยกับการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

 
แนวคิด 

1. กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัยคือ กระบวนการในการตัดสินใจคัดเลือกภัยที่จะรับประกันซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การรวบรวมข้อมูล 2) การวิเคราะห์และประเมินข้อมูล  
3) การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจรับประกันภัย ซึ่งมี 3 วิธี คือ การตกลงรับประกันภัย
ตามที่ได้รับข้อเสนอ การตกลงรับประกันภัยโดยมีการเปลี่ยนแปลง และการปฏิเสธที่จะรับประกันภัย 
และ 4) การติดตามผลการตัดสินใจในรับประกันภัย โดยการทบทวนการตัดสินใจซึ่งกระท าได้ทั้งระหว่าง
อายุของกรมธรรม์ประกันภัยหรือเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยถึงก าหนดต่ออายุ และการวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงิน 

2. อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยทุกประเภทในประเทศไทยต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย -
ทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมถึงประมาณการต้นทุนความเสียหาย ค่าใช้จ่ายและก าไร 
และก าหนดภายใต้หลักการพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ 1) มีความเพียงพอ 2) แสดงถึงความแตกต่างของ
ความเสี่ยงอย่างยุติธรรม และ 3) ไม่สูงจนเกินไป ส่วนการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแบบกลุ่มหรือแบบ
รวมมีวิธีการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่นิยมใช้กัน 2 วิธี คือ วิธีต้นทุนความเสียหาย และวิธีอัตราส่วน
ค่าสินไหมทดแทน 

3. องค์ประกอบของเบี้ยประกันภัย ได้แก่ ต้นทุนค่าเสียหาย และส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัยที่ครอบคลุมถึง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน ค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน และก าไร  

4. การพิจารณารับประกันภัยกับการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่สามารถแยกจาก
กันได้ เพราะการด าเนินการพิจารณารับประกันภัยโดยคัดเลือกภัยอย่างถูกต้องจะท าให้การก าหนดอัตรา
เบี้ยประกันภัยมีโอกาสถูกต้องได้ แต่หากการคัดเลือกภัยไม่ถูกต้อง โอกาสในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
ให้ถูกต้องย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ ในการคัดเลือกภัยต้องมีการประเมินความเสี่ยงภัยที่มีระดับความเสี่ยงภัย
แตกต่างกัน การประเมินความเสี่ยงภัยที่ผิดพลาด ท าให้ได้รับเบี้ยประกันภัยไม่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย 
ในท านองเดียวกัน การประเมินความเสี่ยงภัยได้อย่างถูกต้องแต่ไม่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามระดับความ
เสี่ยงภัย ก็จะส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยมีโอกาสขาดทุนจากการรับประกันภัยได้ 
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 1.1 ประเภทของข้อมูล Joseph F. Mangan และ Connor M. Harrison (2000) ได้ให้ข้อแนะน าเบื้องต้น
ส าหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยในการจัดระดับของข้อมูลที่เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป โดยให้แบ่งประเภทของ
ข้อมูลออกเป็น 3 ระดับ คือ 
  1.1.1 ข้อมูลที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง (Essential Information) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ส าหรับการตัดสินใจ ข้อมูลประเภทนี้มักจะถูกก าหนดไว้ในคู่มือการรับประกันภัยเป็นการเฉพาะ 
  1.1.2 ข้อมูลที่เป็นที่ต้องกำร (Desirable Information) ข้อมูลประเภทนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการตัดสินใจ แต่เป็นข้อมูลประกอบที่ช่วยในการประเมินความเสี่ยงภัยได้ ถ้าหากได้มาโดยมีต้นทุนต่ าและไม่เสีย 
เวลาในการหาจนเกินไป 
  1.1.3 ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป (Available Information) เป็นข้อมูลที่อาจจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ได้ 
 

           
 

ภาพที่ 3.2 ประเภทของข้อมลู 
 

 การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันภัยและนโยบาย
ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองด้วย โดยทั่วไปแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมักจะมีมาตรฐานในการพิจารณา
ว่าข้อมูลใดที่จะเป็นที่ต้องการหรือมีความจ าเป็น  

 มาตรฐานที่ตั้งกันไว้นั้นมักจะมาจากค าถามว่า 1) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลอะไร 2) บริษัทต้องการรู้ข้อมูล
ขนาดไหน 3) บริษัทต้องการข้อมูลเมื่อใด และ 4) บริษัทจะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด 
 1.2 หลักในการพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็น ค าตอบส าหรับค าถามทั้งสี่ข้อข้างต้นจะเป็น
หลักในการใช้พิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยซึ่งสรุปตามตารางพร้อม
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป 

ข้อมูลทีเ่ป็นที ่
ต้องการ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น 

อย่างยิ่ง 
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ข้อมูลออกเป็น 3 ระดับ คือ 
  1.1.1 ข้อมูลที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง (Essential Information) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ส าหรับการตัดสินใจ ข้อมูลประเภทนี้มักจะถูกก าหนดไว้ในคู่มือการรับประกันภัยเป็นการเฉพาะ 
  1.1.2 ข้อมูลที่เป็นที่ต้องกำร (Desirable Information) ข้อมูลประเภทนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการตัดสินใจ แต่เป็นข้อมูลประกอบที่ช่วยในการประเมินความเสี่ยงภัยได้ ถ้าหากได้มาโดยมีต้นทุนต่ าและไม่เสีย 
เวลาในการหาจนเกินไป 
  1.1.3 ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป (Available Information) เป็นข้อมูลที่อาจจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ได้ 
 

           
 

ภาพที่ 3.2 ประเภทของข้อมลู 
 

 การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันภัยและนโยบาย
ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองด้วย โดยทั่วไปแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมักจะมีมาตรฐานในการพิจารณา
ว่าข้อมูลใดที่จะเป็นที่ต้องการหรือมีความจ าเป็น  

 มาตรฐานที่ตั้งกันไว้นั้นมักจะมาจากค าถามว่า 1) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลอะไร 2) บริษัทต้องการรู้ข้อมูล
ขนาดไหน 3) บริษัทต้องการข้อมูลเมื่อใด และ 4) บริษัทจะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด 
 1.2 หลักในการพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็น ค าตอบส าหรับค าถามทั้งสี่ข้อข้างต้นจะเป็น
หลักในการใช้พิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยซึ่งสรุปตามตารางพร้อม
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป 

ข้อมูลทีเ่ป็นที ่
ต้องการ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น 

อย่างยิ่ง 

 

3-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 3.1  
กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย 
   
 
 ในการตัดสินใจว่าภัยใดที่ควรจะรับประกันหรือไม่ และหากจะรับประกันภัย จะรับอย่างไรนั้น การพิจารณา
รับประกันภัยจะต้องด าเนินการตามกระบวนการ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย  
2. การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัย  
3. การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจรับประกันภัย  
4. การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย  
 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 กระบวนการพิจารณารับประกันภัย 
 
1. การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย 
 กิจกรรมนี้เป็นขั้นตอนแรกของการตัดสินใจว่าข้อมูลใดบ้างที่ต้องการ จะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด ด้วยวิธีใด และ
เมื่อได้มาแล้วจะเลือกใช้ข้อมูลใดบ้าง คุณภาพของการตัดสินใจที่ว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ และรับอย่างไรนั้นมักจะ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ ปริมาณ และความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับมาในตอนแรก  

ลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัยจะเป็นข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและส าคัญต่อการ
ตัดสินใจรับประกันภัยเฉพาะภัยหนึ่งๆ เท่านั้น ซึ่งหมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัยรายนั้น 
ได้แก ่

1. การรวมรวม
ข้อมูล 

2. การวิเคราะห ์
และประเมินข้อมลู 

4. การติดตามผล 

2. การเลือกและ 
ใช้วธิีการ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 3.1  
กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย 
   
 
 ในการตัดสินใจว่าภัยใดที่ควรจะรับประกันหรือไม่ และหากจะรับประกันภัย จะรับอย่างไรนั้น การพิจารณา
รับประกันภัยจะต้องด าเนินการตามกระบวนการ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย  
2. การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัย  
3. การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจรับประกันภัย  
4. การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย  
 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 กระบวนการพิจารณารับประกันภัย 
 
1. การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย 
 กิจกรรมนี้เป็นขั้นตอนแรกของการตัดสินใจว่าข้อมูลใดบ้างที่ต้องการ จะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด ด้วยวิธีใด และ
เมื่อได้มาแล้วจะเลือกใช้ข้อมูลใดบ้าง คุณภาพของการตัดสินใจที่ว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ และรับอย่างไรนั้นมักจะ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ ปริมาณ และความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับมาในตอนแรก  

ลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัยจะเป็นข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและส าคัญต่อการ
ตัดสินใจรับประกันภัยเฉพาะภัยหนึ่งๆ เท่านั้น ซึ่งหมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัยรายนั้น 
ได้แก ่

1. การรวมรวม
ข้อมูล 

2. การวิเคราะห ์
และประเมินข้อมลู 

4. การติดตามผล 

2. การเลือกและ 
ใช้วธิีการ 
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กาัจัดกาัพิจาัณาัับปัะกันภยัและกาัก าหรนดอัตัาเบี้ยปัะกันภยั     3-5 
 

 1.1 ประเภทของข้อมูล Joseph F. Mangan และ Connor M. Harrison (2000) ได้ให้ข้อแนะน าเบื้องต้น
ส าหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยในการจัดระดับของข้อมูลที่เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป โดยให้แบ่งประเภทของ
ข้อมูลออกเป็น 3 ระดับ คือ 
  1.1.1 ข้อมูลที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง (Essential Information) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ส าหรับการตัดสินใจ ข้อมูลประเภทนี้มักจะถูกก าหนดไว้ในคู่มือการรับประกันภัยเป็นการเฉพาะ 
  1.1.2 ข้อมูลที่เป็นที่ต้องกำร (Desirable Information) ข้อมูลประเภทนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการตัดสินใจ แต่เป็นข้อมูลประกอบที่ช่วยในการประเมินความเสี่ยงภัยได้ ถ้าหากได้มาโดยมีต้นทุนต่ าและไม่เสีย 
เวลาในการหาจนเกินไป 
  1.1.3 ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป (Available Information) เป็นข้อมูลที่อาจจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ได้ 
 

           
 

ภาพที่ 3.2 ประเภทของข้อมลู 
 

 การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันภัยและนโยบาย
ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองด้วย โดยทั่วไปแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมักจะมีมาตรฐานในการพิจารณา
ว่าข้อมูลใดที่จะเป็นที่ต้องการหรือมีความจ าเป็น  

 มาตรฐานที่ตั้งกันไว้นั้นมักจะมาจากค าถามว่า 1) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลอะไร 2) บริษัทต้องการรู้ข้อมูล
ขนาดไหน 3) บริษัทต้องการข้อมูลเมื่อใด และ 4) บริษัทจะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด 
 1.2 หลักในการพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็น ค าตอบส าหรับค าถามทั้งสี่ข้อข้างต้นจะเป็น
หลักในการใช้พิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยซึ่งสรุปตามตารางพร้อม
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป 

ข้อมูลทีเ่ป็นที ่
ต้องการ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น 

อย่างยิ่ง 

 

กาัจัดกาัพิจาัณาัับปัะกันภยัและกาัก าหรนดอัตัาเบี้ยปัะกันภยั     3-5 
 

 1.1 ประเภทของข้อมูล Joseph F. Mangan และ Connor M. Harrison (2000) ได้ให้ข้อแนะน าเบื้องต้น
ส าหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยในการจัดระดับของข้อมูลที่เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป โดยให้แบ่งประเภทของ
ข้อมูลออกเป็น 3 ระดับ คือ 
  1.1.1 ข้อมูลที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง (Essential Information) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ส าหรับการตัดสินใจ ข้อมูลประเภทนี้มักจะถูกก าหนดไว้ในคู่มือการรับประกันภัยเป็นการเฉพาะ 
  1.1.2 ข้อมูลที่เป็นที่ต้องกำร (Desirable Information) ข้อมูลประเภทนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการตัดสินใจ แต่เป็นข้อมูลประกอบที่ช่วยในการประเมินความเสี่ยงภัยได้ ถ้าหากได้มาโดยมีต้นทุนต่ าและไม่เสีย 
เวลาในการหาจนเกินไป 
  1.1.3 ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป (Available Information) เป็นข้อมูลที่อาจจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ได้ 
 

           
 

ภาพที่ 3.2 ประเภทของข้อมลู 
 

 การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันภัยและนโยบาย
ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองด้วย โดยทั่วไปแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมักจะมีมาตรฐานในการพิจารณา
ว่าข้อมูลใดที่จะเป็นที่ต้องการหรือมีความจ าเป็น  

 มาตรฐานที่ตั้งกันไว้นั้นมักจะมาจากค าถามว่า 1) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลอะไร 2) บริษัทต้องการรู้ข้อมูล
ขนาดไหน 3) บริษัทต้องการข้อมูลเมื่อใด และ 4) บริษัทจะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด 
 1.2 หลักในการพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็น ค าตอบส าหรับค าถามทั้งสี่ข้อข้างต้นจะเป็น
หลักในการใช้พิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยซึ่งสรุปตามตารางพร้อม
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป 

ข้อมูลทีเ่ป็นที ่
ต้องการ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น 

อย่างยิ่ง 

 

3-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 3.1  
กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย 
   
 
 ในการตัดสินใจว่าภัยใดที่ควรจะรับประกันหรือไม่ และหากจะรับประกันภัย จะรับอย่างไรนั้น การพิจารณา
รับประกันภัยจะต้องด าเนินการตามกระบวนการ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย  
2. การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัย  
3. การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจรับประกันภัย  
4. การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย  
 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 กระบวนการพิจารณารับประกันภัย 
 
1. การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย 
 กิจกรรมนี้เป็นขั้นตอนแรกของการตัดสินใจว่าข้อมูลใดบ้างที่ต้องการ จะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด ด้วยวิธีใด และ
เมื่อได้มาแล้วจะเลือกใช้ข้อมูลใดบ้าง คุณภาพของการตัดสินใจที่ว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ และรับอย่างไรนั้นมักจะ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ ปริมาณ และความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับมาในตอนแรก  

ลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัยจะเป็นข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและส าคัญต่อการ
ตัดสินใจรับประกันภัยเฉพาะภัยหนึ่งๆ เท่านั้น ซึ่งหมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัยรายนั้น 
ได้แก ่

1. การรวมรวม
ข้อมูล 

2. การวิเคราะห ์
และประเมินข้อมลู 

4. การติดตามผล 

2. การเลือกและ 
ใช้วธิีการ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 3.1  
กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย 
   
 
 ในการตัดสินใจว่าภัยใดที่ควรจะรับประกันหรือไม่ และหากจะรับประกันภัย จะรับอย่างไรนั้น การพิจารณา
รับประกันภัยจะต้องด าเนินการตามกระบวนการ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย  
2. การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัย  
3. การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจรับประกันภัย  
4. การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย  
 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 กระบวนการพิจารณารับประกันภัย 
 
1. การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย 
 กิจกรรมนี้เป็นขั้นตอนแรกของการตัดสินใจว่าข้อมูลใดบ้างที่ต้องการ จะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด ด้วยวิธีใด และ
เมื่อได้มาแล้วจะเลือกใช้ข้อมูลใดบ้าง คุณภาพของการตัดสินใจที่ว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ และรับอย่างไรนั้นมักจะ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ ปริมาณ และความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับมาในตอนแรก  

ลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัยจะเป็นข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและส าคัญต่อการ
ตัดสินใจรับประกันภัยเฉพาะภัยหนึ่งๆ เท่านั้น ซึ่งหมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัยรายนั้น 
ได้แก ่

1. การรวมรวม
ข้อมูล 

2. การวิเคราะห ์
และประเมินข้อมลู 

4. การติดตามผล 

2. การเลือกและ 
ใช้วธิีการ 
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 1.1 ประเภทของข้อมูล Joseph F. Mangan และ Connor M. Harrison (2000) ได้ให้ข้อแนะน าเบื้องต้น
ส าหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยในการจัดระดับของข้อมูลที่เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป โดยให้แบ่งประเภทของ
ข้อมูลออกเป็น 3 ระดับ คือ 
  1.1.1 ข้อมูลที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง (Essential Information) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ส าหรับการตัดสินใจ ข้อมูลประเภทนี้มักจะถูกก าหนดไว้ในคู่มือการรับประกันภัยเป็นการเฉพาะ 
  1.1.2 ข้อมูลที่เป็นที่ต้องกำร (Desirable Information) ข้อมูลประเภทนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการตัดสินใจ แต่เป็นข้อมูลประกอบที่ช่วยในการประเมินความเสี่ยงภัยได้ ถ้าหากได้มาโดยมีต้นทุนต่ าและไม่เสีย 
เวลาในการหาจนเกินไป 
  1.1.3 ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป (Available Information) เป็นข้อมูลที่อาจจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ได้ 
 

           
 

ภาพที่ 3.2 ประเภทของข้อมลู 
 

 การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันภัยและนโยบาย
ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองด้วย โดยทั่วไปแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมักจะมีมาตรฐานในการพิจารณา
ว่าข้อมูลใดที่จะเป็นที่ต้องการหรือมีความจ าเป็น  

 มาตรฐานที่ตั้งกันไว้นั้นมักจะมาจากค าถามว่า 1) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลอะไร 2) บริษัทต้องการรู้ข้อมูล
ขนาดไหน 3) บริษัทต้องการข้อมูลเมื่อใด และ 4) บริษัทจะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด 
 1.2 หลักในการพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็น ค าตอบส าหรับค าถามทั้งสี่ข้อข้างต้นจะเป็น
หลักในการใช้พิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยซึ่งสรุปตามตารางพร้อม
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป 

ข้อมูลทีเ่ป็นที ่
ต้องการ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น 

อย่างยิ่ง 

�� 3.indd   139 4/10/2563 BE   3:56 PM
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  1.2.2 ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ โดยทั่วไป ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยแต่ละรายจะบอกได้ว่าข้อมูลที่ได้รับมามีความครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจแล้ว หรือยังต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมอีก แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อมูลพื้นฐานบางประการที่สามารถน ามาใช้ได้ เช่น ข้อมูลเชิงสถิติที่บอกถึงการ 
เกิดเหตุในระยะเวลาที่มีการประกันภัย จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เคยเรียกร้อง เป็นต้น และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ขอ
เอาประกันภัยเอง เช่น ชื่อ ที่อยู่ รายการทรัพย์สินที่ขอเอาประกันภัย ข้อมูลเหล่านี้มักจะพบในใบค าขอเอาประกันภัย
เสมอ ดังนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค าถามในใบค าขอเอาประกันภัยได้รับการ
ตอบครบถ้วน หากไม่ครบ เจ้าหน้าที่อาจจะต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่ามีการปิดบังข้อมูลบางอย่างและจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้ความระมัดระวังมากข้ึนอีกทั้งจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม  

 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับใบค าขอเอาประกันภัยจากตัวแทนประกันวินาศภัย 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลใดที่ตัวแทนประกันวินาศภัยปล่อยเว้นว่างไว้ หรือ
หากมี เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายให้ตัวแทนประกันวินาศภัยทราบถึงความจ าเป็นของการที่ต้อง
ได้รับข้อมูลนั้นๆ และขอให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 1.2.3 ข้อมูลที่ถูกเวลำพอที่จะเกิดประโยชน์ ในสถานการณ์จริง เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
มักจะถูกเร่งรัดให้พิจารณารับประกันภัยอย่างรวดเร็วทั้งจากผู้ขอเอาประกันภัยเอง หรือตัวแทนประกันวินาศภัย  
ซึ่งล้วนต้องการให้บริษัทเริ่มคุ้มครองทันทีหรือตามเวลาที่ตนเองต้องการ ในสถานการณ์ที่ธุรกิจมีการแข่งขันเพื่อให้  
ได้งาน ตัวแทนประกันวินาศภัยบางรายอาจจะใช้วิธีต่อรองกับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยว่า หากออกกรมธรรม์
ให้ทันทีไม่ได้ก็จะสูญเสียงานนั้นไป ในปัจจุบันที่ผู้จ าหน่ายรถยนต์หรือสถาบันการเงินเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการ
ส่งงานประกันภัยให้แก่บริษัท การเร่ิมคุ้มครองทันทีแล้วจึงออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ในเวลาต่อมากลายเป็นเร่ืองปกติ
และท าให้การขอข้อมูลส าหรับภัยแต่ละรายหมดความจ าเป็น 
  เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องตัดสินใจให้ดีว่า ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจนั้น 
จะต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เพราะถ้าต้องการข้อมูลแต่ไม่สามารถได้ข้อมูลนั้นมาทันเวลาที่ต้องตัดสินใจ
รับประกันภัย ข้อมูลที่ได้มานั้นก็ไม่มีประโยชน์ 
  มีกรณีตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตัดสินใจรับประกันภัยไว้โดยที่ยังจัดการประกันภัยต่อ
ไม่ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลที่ต้องส่งให้ตามความต้องการของผู้รับประกันภัยต่อเฉพาะรายยังไม่ได้รับมา แต่ระหว่างนั้น
เกิดอัคคีภัยข้ึน เป็นผลให้บริษัทประกันภัยต่อไม่ได้รับโอนความเสี่ยงภัยไป บริษัทประกันวินาศภัยรายนั้นจึงได้รับความ
เสียหายเพิ่มข้ึนจากการที่ต้องรับความเสี่ยงภัยส่วนที่ต้องการเอาประกันภัยต่อนั้นไว้เอง 
  1.2.4 ข้อมูลจำกแหล่งที่เชื่อถือได้ว่ำข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นที่เข้ำใจได้  เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นที่เข้าใจได้ประกอบตัดสินใจ แต่การที่จะได้ข้อมูลเช่นนี้ ขึ้นอยู่กับที่มา  
หรือแหล่งข้อมูลเป็นส าคัญ ในเรื่องของความถูกต้องนั้น สมมติว่าตัวแทนประกันวินาศภัยรายหนึ่งส่งใบค าขอเอา
ประกันภัยรถยนต์ที่มีการระบุว่าไม่เคยมีการเกิดเหตุเลยในช่วงสามปีที่ผ่านมา แต่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนว่า ผู้เอาประกันภัยเคยมีอุบัติเหตุเมื่อสองปีก่อน ข้อควร
สงสัยที่อาจถูกตั้งเป็นค าถาม คือ ตัวแทนประกันวินาศภัยรายนั้นอาจจะเข้าใจผิด หรือพิมพ์ใบค าขอเอาประกันภัยผิด 
หรือบริษัทประกันภัยอ่ืนนั้นให้ข้อมูลผิด หรือเกิดจากเจตนาของตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความ
จริง เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจะทราบดีว่า เรื่องเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วจากตัวแทนประกันวินาศภัย

การรู้ข้อมูลอะไร

จากที่ใด

การรู้ข้อมูลขนาด

เมื่อใด

ไหน
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ตารางที่ 3.1 หลักในการพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็น 
 

1) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลอะไร ข้อมูลที่ส าคัญมาก (Crucial) และสัมพันธ์ (Relevant) กับภัยที่จะ 
เอาประกัน 

2) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลขนาด 
   ไหน 

ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ (Complete) ต่อการตัดสินใจ 

3) บริษัทต้องการข้อมูลเมื่อใด ข้อมูลที่ถูกเวลา (Timely) พอที่จะเกิดประโยชน์ 
4) บริษัทจะได้ข้อมูลนั้นจากท่ีใด ข้อมูลจากแหล่งท่ีเชื่อถือได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง (Accurate) และ 

เป็นที่เข้าใจได้ (Understandable) 
 
  1.2.1 เป็นข้อมูลที่ส ำคัญมำกและสัมพันธ์กับภัยที่จะเอำประกัน เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
จะต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย (Risk Characteristics) ที่มีความส าคัญมากเท่านั้น กล่าวคือ 
จะต้องเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความถี่ (Frequency) ของการเกิดความเสียหายและความรุนแรง 
(Severity) ของความเสียหาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 3.1 คุณลักษณะเฉพาะด้านความเสี่ยงภัยที่ส าคัญมากในการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ 
ได้แก่ ลักษณะการใช้รถยนต์ เนื่องจากการใช้รถยนต์มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับความถี่หรือความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุ เป็นต้น 
  ตัวอย่างที่ 3.2 โรงแรมขนาดเล็กในย่านธุรกิจแห่งหนึ่งต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยที่ส าคัญมากของภัยดังกล่าวได้แก่ 1) จ านวนพนักงานของโรงแรม  
ซึ่งเป็นผู้ที่อาจก่อความเสี่ยงในการให้บริการ 2) บริการของโรงแรมประเภทต่างๆ เนื่องจากการบริการแต่ละประเภท 
มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น การใช้สระว่ายน้ า การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม และการซักรีด และ 3) ประวัติความ
เสียหายของโรงแรมซึ่งอาจชี้ให้เห็นถึงความใส่ใจดูแลกิจการของเจ้าของและผู้บริหาร 

 ในเร่ืองความสัมพันธ์ของข้อมูล กับ ภัยที่จะเอาประกันนั้น โดยทั่วไป ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลมักจะเป็นไปในทางเดียวกัน แต่อาจจะมีกรณีที่เป็นไปได้ว่า ข้อมูลที่มีความส าคัญมากอาจจะไม่ต้องมีความสัมพันธ์
กับภัยที่จะเอาประกันก็ได้ เช่น การเกิดอุบัติเหตุในอดีตเป็นข้อมูลที่ส าคัญมากส าหรับการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ 
แต่การเกิดอุบัติเหตุเมื่อสิบปีก่อนโดยผู้ขับขี่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วไม่มีความสัมพันธ์กับภัยที่จะเอาประกันในขณะนี้แล้ว 
  หากบริษัทประกันวินาศภัยรายหนึ่งระบุไว้ในคู่มือการรับประกันภัยรถยนต์ว่า จะไม่รับประกันภัยถ้า 
ผู้ขอเอาประกันภัยระบุในใบค าขอว่า เคยเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถยนต์เนื่องมาจากการเมาสุราในรอบสามปีที่ผ่านมา  
และหากนายวันชัยเป็นผู้ขอเอาประกันภัยโดยระบุในใบค าขอเอาประกันภัยรถยนต์ว่า เคยเกิดเหตุดังกล่าวเมื่อปีที่แล้ว 
ข้อมูลนี้จะถือว่ามีความส าคัญมากเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความถี่ของการเกิดเหตุและความรุนแรงของการ
เกิดเหตุ และข้อมูลนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์ด้วย เนื่องจากนายวันชัยยังเป็นผู้ขับขี่อยู่และอุบัติเหตุอาจเกิดจากนายวันชัย
เนื่องจากการเมาสุราอีกก็ได้ 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

การรู้ข้อมูลอะไร

จากที่ใด

การรู้ข้อมูลขนาด

เมื่อใด

ไหน
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ตารางที่ 3.1 หลักในการพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็น 
 

1) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลอะไร ข้อมูลที่ส าคัญมาก (Crucial) และสัมพันธ์ (Relevant) กับภัยที่จะ 
เอาประกัน 

2) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลขนาด 
   ไหน 

ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ (Complete) ต่อการตัดสินใจ 

3) บริษัทต้องการข้อมูลเมื่อใด ข้อมูลที่ถูกเวลา (Timely) พอที่จะเกิดประโยชน์ 
4) บริษัทจะได้ข้อมูลนั้นจากท่ีใด ข้อมูลจากแหล่งท่ีเชื่อถือได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง (Accurate) และ 

เป็นที่เข้าใจได้ (Understandable) 
 
  1.2.1 เป็นข้อมูลที่ส ำคัญมำกและสัมพันธ์กับภัยที่จะเอำประกัน เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
จะต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย (Risk Characteristics) ที่มีความส าคัญมากเท่านั้น กล่าวคือ 
จะต้องเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความถี่ (Frequency) ของการเกิดความเสียหายและความรุนแรง 
(Severity) ของความเสียหาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 3.1 คุณลักษณะเฉพาะด้านความเสี่ยงภัยที่ส าคัญมากในการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ 
ได้แก่ ลักษณะการใช้รถยนต์ เนื่องจากการใช้รถยนต์มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับความถี่หรือความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุ เป็นต้น 
  ตัวอย่างที่ 3.2 โรงแรมขนาดเล็กในย่านธุรกิจแห่งหนึ่งต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยที่ส าคัญมากของภัยดังกล่าวได้แก่ 1) จ านวนพนักงานของโรงแรม  
ซึ่งเป็นผู้ที่อาจก่อความเสี่ยงในการให้บริการ 2) บริการของโรงแรมประเภทต่างๆ เนื่องจากการบริการแต่ละประเภท 
มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น การใช้สระว่ายน้ า การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม และการซักรีด และ 3) ประวัติความ
เสียหายของโรงแรมซึ่งอาจชี้ให้เห็นถึงความใส่ใจดูแลกิจการของเจ้าของและผู้บริหาร 

 ในเร่ืองความสัมพันธ์ของข้อมูล กับ ภัยที่จะเอาประกันนั้น โดยทั่วไป ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลมักจะเป็นไปในทางเดียวกัน แต่อาจจะมีกรณีที่เป็นไปได้ว่า ข้อมูลที่มีความส าคัญมากอาจจะไม่ต้องมีความสัมพันธ์
กับภัยที่จะเอาประกันก็ได้ เช่น การเกิดอุบัติเหตุในอดีตเป็นข้อมูลที่ส าคัญมากส าหรับการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ 
แต่การเกิดอุบัติเหตุเมื่อสิบปีก่อนโดยผู้ขับขี่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วไม่มีความสัมพันธ์กับภัยที่จะเอาประกันในขณะนี้แล้ว 
  หากบริษัทประกันวินาศภัยรายหนึ่งระบุไว้ในคู่มือการรับประกันภัยรถยนต์ว่า จะไม่รับประกันภัยถ้า 
ผู้ขอเอาประกันภัยระบุในใบค าขอว่า เคยเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถยนต์เนื่องมาจากการเมาสุราในรอบสามปีที่ผ่านมา  
และหากนายวันชัยเป็นผู้ขอเอาประกันภัยโดยระบุในใบค าขอเอาประกันภัยรถยนต์ว่า เคยเกิดเหตุดังกล่าวเมื่อปีที่แล้ว 
ข้อมูลนี้จะถือว่ามีความส าคัญมากเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความถี่ของการเกิดเหตุและความรุนแรงของการ
เกิดเหตุ และข้อมูลนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์ด้วย เนื่องจากนายวันชัยยังเป็นผู้ขับขี่อยู่และอุบัติเหตุอาจเกิดจากนายวันชัย
เนื่องจากการเมาสุราอีกก็ได้ 
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  1.2.2 ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ โดยทั่วไป ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยแต่ละรายจะบอกได้ว่าข้อมูลที่ได้รับมามีความครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจแล้ว หรือยังต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมอีก แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อมูลพื้นฐานบางประการที่สามารถน ามาใช้ได้ เช่น ข้อมูลเชิงสถิติที่บอกถึงการ 
เกิดเหตุในระยะเวลาที่มีการประกันภัย จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เคยเรียกร้อง เป็นต้น และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ขอ
เอาประกันภัยเอง เช่น ชื่อ ที่อยู่ รายการทรัพย์สินที่ขอเอาประกันภัย ข้อมูลเหล่านี้มักจะพบในใบค าขอเอาประกันภัย
เสมอ ดังนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค าถามในใบค าขอเอาประกันภัยได้รับการ
ตอบครบถ้วน หากไม่ครบ เจ้าหน้าที่อาจจะต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่ามีการปิดบังข้อมูลบางอย่างและจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้ความระมัดระวังมากข้ึนอีกทั้งจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม  

 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับใบค าขอเอาประกันภัยจากตัวแทนประกันวินาศภัย 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลใดที่ตัวแทนประกันวินาศภัยปล่อยเว้นว่างไว้ หรือ
หากมี เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายให้ตัวแทนประกันวินาศภัยทราบถึงความจ าเป็นของการที่ต้อง
ได้รับข้อมูลนั้นๆ และขอให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 1.2.3 ข้อมูลที่ถูกเวลำพอที่จะเกิดประโยชน์ ในสถานการณ์จริง เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
มักจะถูกเร่งรัดให้พิจารณารับประกันภัยอย่างรวดเร็วทั้งจากผู้ขอเอาประกันภัยเอง หรือตัวแทนประกันวินาศภัย  
ซึ่งล้วนต้องการให้บริษัทเริ่มคุ้มครองทันทีหรือตามเวลาที่ตนเองต้องการ ในสถานการณ์ที่ธุรกิจมีการแข่งขันเพื่อให้  
ได้งาน ตัวแทนประกันวินาศภัยบางรายอาจจะใช้วิธีต่อรองกับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยว่า หากออกกรมธรรม์
ให้ทันทีไม่ได้ก็จะสูญเสียงานนั้นไป ในปัจจุบันที่ผู้จ าหน่ายรถยนต์หรือสถาบันการเงินเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการ
ส่งงานประกันภัยให้แก่บริษัท การเร่ิมคุ้มครองทันทีแล้วจึงออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ในเวลาต่อมากลายเป็นเร่ืองปกติ
และท าให้การขอข้อมูลส าหรับภัยแต่ละรายหมดความจ าเป็น 
  เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องตัดสินใจให้ดีว่า ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจนั้น 
จะต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เพราะถ้าต้องการข้อมูลแต่ไม่สามารถได้ข้อมูลนั้นมาทันเวลาที่ต้องตัดสินใจ
รับประกันภัย ข้อมูลที่ได้มานั้นก็ไม่มีประโยชน์ 
  มีกรณีตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตัดสินใจรับประกันภัยไว้โดยที่ยังจัดการประกันภัยต่อ
ไม่ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลที่ต้องส่งให้ตามความต้องการของผู้รับประกันภัยต่อเฉพาะรายยังไม่ได้รับมา แต่ระหว่างนั้น
เกิดอัคคีภัยข้ึน เป็นผลให้บริษัทประกันภัยต่อไม่ได้รับโอนความเสี่ยงภัยไป บริษัทประกันวินาศภัยรายนั้นจึงได้รับความ
เสียหายเพิ่มข้ึนจากการที่ต้องรับความเสี่ยงภัยส่วนที่ต้องการเอาประกันภัยต่อนั้นไว้เอง 
  1.2.4 ข้อมูลจำกแหล่งที่เชื่อถือได้ว่ำข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นที่เข้ำใจได้  เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นที่เข้าใจได้ประกอบตัดสินใจ แต่การที่จะได้ข้อมูลเช่นนี้ ขึ้นอยู่กับที่มา  
หรือแหล่งข้อมูลเป็นส าคัญ ในเรื่องของความถูกต้องนั้น สมมติว่าตัวแทนประกันวินาศภัยรายหนึ่งส่งใบค าขอเอา
ประกันภัยรถยนต์ที่มีการระบุว่าไม่เคยมีการเกิดเหตุเลยในช่วงสามปีที่ผ่านมา แต่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนว่า ผู้เอาประกันภัยเคยมีอุบัติเหตุเมื่อสองปีก่อน ข้อควร
สงสัยที่อาจถูกตั้งเป็นค าถาม คือ ตัวแทนประกันวินาศภัยรายนั้นอาจจะเข้าใจผิด หรือพิมพ์ใบค าขอเอาประกันภัยผิด 
หรือบริษัทประกันภัยอ่ืนนั้นให้ข้อมูลผิด หรือเกิดจากเจตนาของตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความ
จริง เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจะทราบดีว่า เรื่องเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วจากตัวแทนประกันวินาศภัย
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ตารางที่ 3.1 หลักในการพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็น 
 

1) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลอะไร ข้อมูลที่ส าคัญมาก (Crucial) และสัมพันธ์ (Relevant) กับภัยที่จะ 
เอาประกัน 

2) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลขนาด 
   ไหน 

ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ (Complete) ต่อการตัดสินใจ 

3) บริษัทต้องการข้อมูลเมื่อใด ข้อมูลที่ถูกเวลา (Timely) พอที่จะเกิดประโยชน์ 
4) บริษัทจะได้ข้อมูลนั้นจากท่ีใด ข้อมูลจากแหล่งท่ีเชื่อถือได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง (Accurate) และ 

เป็นที่เข้าใจได้ (Understandable) 
 
  1.2.1 เป็นข้อมูลที่ส ำคัญมำกและสัมพันธ์กับภัยที่จะเอำประกัน เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
จะต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย (Risk Characteristics) ที่มีความส าคัญมากเท่านั้น กล่าวคือ 
จะต้องเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความถี่ (Frequency) ของการเกิดความเสียหายและความรุนแรง 
(Severity) ของความเสียหาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 3.1 คุณลักษณะเฉพาะด้านความเสี่ยงภัยที่ส าคัญมากในการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ 
ได้แก่ ลักษณะการใช้รถยนต์ เนื่องจากการใช้รถยนต์มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับความถี่หรือความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุ เป็นต้น 
  ตัวอย่างที่ 3.2 โรงแรมขนาดเล็กในย่านธุรกิจแห่งหนึ่งต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยที่ส าคัญมากของภัยดังกล่าวได้แก่ 1) จ านวนพนักงานของโรงแรม  
ซึ่งเป็นผู้ที่อาจก่อความเสี่ยงในการให้บริการ 2) บริการของโรงแรมประเภทต่างๆ เนื่องจากการบริการแต่ละประเภท 
มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น การใช้สระว่ายน้ า การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม และการซักรีด และ 3) ประวัติความ
เสียหายของโรงแรมซึ่งอาจชี้ให้เห็นถึงความใส่ใจดูแลกิจการของเจ้าของและผู้บริหาร 

 ในเร่ืองความสัมพันธ์ของข้อมูล กับ ภัยที่จะเอาประกันนั้น โดยทั่วไป ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลมักจะเป็นไปในทางเดียวกัน แต่อาจจะมีกรณีที่เป็นไปได้ว่า ข้อมูลที่มีความส าคัญมากอาจจะไม่ต้องมีความสัมพันธ์
กับภัยที่จะเอาประกันก็ได้ เช่น การเกิดอุบัติเหตุในอดีตเป็นข้อมูลที่ส าคัญมากส าหรับการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ 
แต่การเกิดอุบัติเหตุเมื่อสิบปีก่อนโดยผู้ขับขี่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วไม่มีความสัมพันธ์กับภัยที่จะเอาประกันในขณะนี้แล้ว 
  หากบริษัทประกันวินาศภัยรายหนึ่งระบุไว้ในคู่มือการรับประกันภัยรถยนต์ว่า จะไม่รับประกันภัยถ้า 
ผู้ขอเอาประกันภัยระบุในใบค าขอว่า เคยเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถยนต์เนื่องมาจากการเมาสุราในรอบสามปีที่ผ่านมา  
และหากนายวันชัยเป็นผู้ขอเอาประกันภัยโดยระบุในใบค าขอเอาประกันภัยรถยนต์ว่า เคยเกิดเหตุดังกล่าวเมื่อปีที่แล้ว 
ข้อมูลนี้จะถือว่ามีความส าคัญมากเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความถี่ของการเกิดเหตุและความรุนแรงของการ
เกิดเหตุ และข้อมูลนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์ด้วย เนื่องจากนายวันชัยยังเป็นผู้ขับขี่อยู่และอุบัติเหตุอาจเกิดจากนายวันชัย
เนื่องจากการเมาสุราอีกก็ได้ 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที่ 3.1 หลักในการพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็น 
 

1) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลอะไร ข้อมูลที่ส าคัญมาก (Crucial) และสัมพันธ์ (Relevant) กับภัยที่จะ 
เอาประกัน 

2) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลขนาด 
   ไหน 

ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ (Complete) ต่อการตัดสินใจ 

3) บริษัทต้องการข้อมูลเมื่อใด ข้อมูลที่ถูกเวลา (Timely) พอที่จะเกิดประโยชน์ 
4) บริษัทจะได้ข้อมูลนั้นจากท่ีใด ข้อมูลจากแหล่งท่ีเชื่อถือได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง (Accurate) และ 

เป็นที่เข้าใจได้ (Understandable) 
 
  1.2.1 เป็นข้อมูลที่ส ำคัญมำกและสัมพันธ์กับภัยที่จะเอำประกัน เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
จะต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย (Risk Characteristics) ที่มีความส าคัญมากเท่านั้น กล่าวคือ 
จะต้องเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความถี่ (Frequency) ของการเกิดความเสียหายและความรุนแรง 
(Severity) ของความเสียหาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 3.1 คุณลักษณะเฉพาะด้านความเสี่ยงภัยที่ส าคัญมากในการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ 
ได้แก่ ลักษณะการใช้รถยนต์ เนื่องจากการใช้รถยนต์มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับความถี่หรือความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุ เป็นต้น 
  ตัวอย่างที่ 3.2 โรงแรมขนาดเล็กในย่านธุรกิจแห่งหนึ่งต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยที่ส าคัญมากของภัยดังกล่าวได้แก่ 1) จ านวนพนักงานของโรงแรม  
ซึ่งเป็นผู้ที่อาจก่อความเสี่ยงในการให้บริการ 2) บริการของโรงแรมประเภทต่างๆ เนื่องจากการบริการแต่ละประเภท 
มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น การใช้สระว่ายน้ า การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม และการซักรีด และ 3) ประวัติความ
เสียหายของโรงแรมซึ่งอาจชี้ให้เห็นถึงความใส่ใจดูแลกิจการของเจ้าของและผู้บริหาร 

 ในเร่ืองความสัมพันธ์ของข้อมูล กับ ภัยที่จะเอาประกันนั้น โดยทั่วไป ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลมักจะเป็นไปในทางเดียวกัน แต่อาจจะมีกรณีที่เป็นไปได้ว่า ข้อมูลที่มีความส าคัญมากอาจจะไม่ต้องมีความสัมพันธ์
กับภัยที่จะเอาประกันก็ได้ เช่น การเกิดอุบัติเหตุในอดีตเป็นข้อมูลที่ส าคัญมากส าหรับการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ 
แต่การเกิดอุบัติเหตุเมื่อสิบปีก่อนโดยผู้ขับขี่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วไม่มีความสัมพันธ์กับภัยที่จะเอาประกันในขณะนี้แล้ว 
  หากบริษัทประกันวินาศภัยรายหนึ่งระบุไว้ในคู่มือการรับประกันภัยรถยนต์ว่า จะไม่รับประกันภัยถ้า 
ผู้ขอเอาประกันภัยระบุในใบค าขอว่า เคยเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถยนต์เนื่องมาจากการเมาสุราในรอบสามปีที่ผ่านมา  
และหากนายวันชัยเป็นผู้ขอเอาประกันภัยโดยระบุในใบค าขอเอาประกันภัยรถยนต์ว่า เคยเกิดเหตุดังกล่าวเมื่อปีที่แล้ว 
ข้อมูลนี้จะถือว่ามีความส าคัญมากเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความถี่ของการเกิดเหตุและความรุนแรงของการ
เกิดเหตุ และข้อมูลนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์ด้วย เนื่องจากนายวันชัยยังเป็นผู้ขับขี่อยู่และอุบัติเหตุอาจเกิดจากนายวันชัย
เนื่องจากการเมาสุราอีกก็ได้ 
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  1.3.7 แฟ้มรำยงำนค่ำสินไหมทดแทนของบริษัท  บ่อยครั้งที่ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มรายงาน 
ค่าสินไหมทดแทนมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อฉลของผู้เอา
ประกันภัย หรือราคาของอะไหล่รถยนต์บางรุ่นบางยี่ห้อที่แพงกว่าปกติ เป็นต้น 
 1.4 ภาวะตลาด (Market Conditions) ในฐานะที่ตัวแทนประกันวินาศภัยท างานอยู่ในวัฏจักรของการ 
รับประกันภัย (Underwriting Cycle) เช่นเดียวกันกับบริษัทประกันวินาศภัย ความรู้เกี่ยวกับภาวะตลาดจึงมี
ความส าคัญ เนื่องจากภาวะตลาดแข็งตัวกับภาวะตลาดอ่อนตัวมีผลต่อการพิจารณาตัดสินใจรับประกันภัยต่างกัน ดัง
ปรากฏในภาพที่ 3.3 
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รายเดียวกัน เพราะฉะนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ่ืนเพิ่มเติมเสมอเมื่อรับงานจากตัวแทนประกัน
วินาศภัยรายนี้ โดยสรุป กรณีนี้หมายความว่า เม่ือเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับข้อมูลที่มีความขัดแย้งกันจาก
แหล่ง ข้อมูลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป เจ้าหน้าที่จะต้องพินิจพิจารณาถึงชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลด้วย 
  อย่างไรก็ตาม ส าหรับภัยที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับภาวะภัยหลายอย่าง เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยอาจจ าเป็นต้องพึ่งแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ด้วย เช่น Best’s Underwriting Guide ซึ่งเป็นคู่มือที่นิยมใช้ในการ
อ้างอิงและหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมกว่า 500 ประเภท (ศึกษาเพิ่มเติม
ได้ใน www.ambest.com) หรือรายงานการส ารวจภัย และสถิติการรับประกันภัยทรัพย์สิน เป็นต้น  

 ส่วนเรื่องของข้อมูลที่เป็นที่เข้าใจได้นั้น มีปัจจัยประกอบทั้งด้านแหล่งข้อมูลและตัวของเจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยเอง ด้านแหล่งข้อมูลนั้น รายงานบางฉบับอาจจะมีความยากเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยจะท าความเข้าใจอย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องตัดสินใจ หรือเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยผู้นั้นอาจจะมี
ความรู้ความสามารถไม่เพียงพอที่จะเข้าใจข้อมูลก็ได้ ตัวอย่างเช่น ในการรับประกันภัยทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงัก 
เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เรื่องของบัญชีจึงไม่สามารถท าความเข้าใจงบการเงินของผู้เอาประกันภัยได้ 
 1.3 แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลที่นิยมใช้กันเป็นปกติในการพิจารณารับประกันภัย มีดังนี้ 
  1.3.1 ใบค ำขอเอำประกันภัย (Application form) เมื่อผู้ขอเอาประกันภัย หรือตัวแทนประกัน
วินาศภัยได้ส่งใบค าขอเอาประกันภัยมา ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลที่ปรากฏในใบค าขอเอา
ประกันภัยนั้นเพียงพอหรือไม่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัย โดยปกติข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัยมักจะเพียงพอ
ต่อการวิเคราะห์ถึงภาวะภัย (Hazard) ในระดับที่ไม่ซับซ้อนนัก 
  1.3.2 ผู้หำประกันภัย (Producers) หมายถึง ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย 
เนื่องจากตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ติดต่อใกล้ชิดกับลูกค้าหรือผู้ขอท าประกันภัยมากที่สุด จึงมีข้อมูล
ที่มีประโยชน์มาก 
  1.3.3 รำยงำนกำรส ำรวจภัย (Survey/Inspection reports) บางครั้งผู้พิจารณารับประกันภัยอาจ
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลที่มีอยู่ ดังนั้น อาจให้บริษัทส ารวจภัย หรือเจ้าหน้าที่ส ารวจภัยของบริษัทเข้าท า
การตรวจสอบและส ารวจภัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ 
  1.3.4 สถำบันกำรเงิน (Financial Institutes) ในบางกรณี สถาบันการเงินเป็นผู้ให้สินเชื่อแก่เจ้าของ
ทรัพย์สินที่จะขอท าประกันภัย ดังนั้นจึงมีข้อมูลบางประการที่เกี่ยวกับลูกค้าที่สามารถเปิดเผยได้ เช่น วงเงินสินเชื่อ 
หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่สถาบันการเงินประเมิน ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถน ามาใช้เป็นองค์ประกอบ 
ในการตัดสินใจรับเสี่ยงภัยได้ 
  1.3.5 รำยงำนและสถิติของส ำนักงำน คปภ. เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจ าเป็นต้องอาศัย
สถิติของการรับประกันภัยบางประเภทว่ามีจ านวนค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยเป็นอย่างไร 
  1.3.6 รำยงำนจำกแหล่งอื่นๆ เช่น บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานอัตราเบี้ย
ประกันภัย หนังสือพิมพ์ธุรกิจ นิตยสารการเงิน บุคคลที่รู้จักในวงการธุรกิจนั้น รวมทั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ
บริษัทประกันภัยอื่น เป็นต้น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  1.3.7 แฟ้มรำยงำนค่ำสินไหมทดแทนของบริษัท  บ่อยครั้งที่ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มรายงาน 
ค่าสินไหมทดแทนมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อฉลของผู้เอา
ประกันภัย หรือราคาของอะไหล่รถยนต์บางรุ่นบางยี่ห้อที่แพงกว่าปกติ เป็นต้น 
 1.4 ภาวะตลาด (Market Conditions) ในฐานะที่ตัวแทนประกันวินาศภัยท างานอยู่ในวัฏจักรของการ 
รับประกันภัย (Underwriting Cycle) เช่นเดียวกันกับบริษัทประกันวินาศภัย ความรู้เกี่ยวกับภาวะตลาดจึงมี
ความส าคัญ เนื่องจากภาวะตลาดแข็งตัวกับภาวะตลาดอ่อนตัวมีผลต่อการพิจารณาตัดสินใจรับประกันภัยต่างกัน ดัง
ปรากฏในภาพที่ 3.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 วัฏจักรของการรับประกันภัย 
 
การประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน ลักษณะของตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการแข่งขัน

ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ในช่วงเวลาที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง มีการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ า และส่งผลให้ก าไรจากการรับ
ประกันภัยต่ าไปด้วย ช่วงเวลานี้เรียกว่า ภาวะตลาดอ่อนตัว (Soft Market) แต่ในช่วงเวลาทีมีการแข่งขันต่ า ความ
ต้องการเอาประกันภัยจะมีมาก บริษัทประกันวินาศภัยสามารถใช้อัตราเบี้ยประกันภัยสูงได้ ท าให้มีก าไรจากการรับ
ประกันภัยสูงด้วย ภาวะตลาดเช่นนี้เรียกว่า ภาวะตลาดแข็งตัว (Hard Market)  

ภาวะตลาดทั้งสองแบบมีผลต่อการได้รับข้อมูลเพื่อพิจารณารับประกันภัย รวมถึงเงื่อนไขความคุ้มครองและ
การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแตกต่างกันดังนี้ 
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รายเดียวกัน เพราะฉะนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ่ืนเพิ่มเติมเสมอเมื่อรับงานจากตัวแทนประกัน
วินาศภัยรายนี้ โดยสรุป กรณีนี้หมายความว่า เม่ือเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับข้อมูลที่มีความขัดแย้งกันจาก
แหล่ง ข้อมูลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป เจ้าหน้าที่จะต้องพินิจพิจารณาถึงชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลด้วย 
  อย่างไรก็ตาม ส าหรับภัยที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับภาวะภัยหลายอย่าง เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยอาจจ าเป็นต้องพึ่งแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ด้วย เช่น Best’s Underwriting Guide ซึ่งเป็นคู่มือที่นิยมใช้ในการ
อ้างอิงและหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมกว่า 500 ประเภท (ศึกษาเพิ่มเติม
ได้ใน www.ambest.com) หรือรายงานการส ารวจภัย และสถิติการรับประกันภัยทรัพย์สิน เป็นต้น  

 ส่วนเรื่องของข้อมูลที่เป็นที่เข้าใจได้นั้น มีปัจจัยประกอบทั้งด้านแหล่งข้อมูลและตัวของเจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยเอง ด้านแหล่งข้อมูลนั้น รายงานบางฉบับอาจจะมีความยากเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยจะท าความเข้าใจอย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องตัดสินใจ หรือเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยผู้นั้นอาจจะมี
ความรู้ความสามารถไม่เพียงพอที่จะเข้าใจข้อมูลก็ได้ ตัวอย่างเช่น ในการรับประกันภัยทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงัก 
เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เรื่องของบัญชีจึงไม่สามารถท าความเข้าใจงบการเงินของผู้เอาประกันภัยได้ 
 1.3 แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลที่นิยมใช้กันเป็นปกติในการพิจารณารับประกันภัย มีดังนี้ 
  1.3.1 ใบค ำขอเอำประกันภัย (Application form) เมื่อผู้ขอเอาประกันภัย หรือตัวแทนประกัน
วินาศภัยได้ส่งใบค าขอเอาประกันภัยมา ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลที่ปรากฏในใบค าขอเอา
ประกันภัยนั้นเพียงพอหรือไม่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัย โดยปกติข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัยมักจะเพียงพอ
ต่อการวิเคราะห์ถึงภาวะภัย (Hazard) ในระดับที่ไม่ซับซ้อนนัก 
  1.3.2 ผู้หำประกันภัย (Producers) หมายถึง ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย 
เนื่องจากตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ติดต่อใกล้ชิดกับลูกค้าหรือผู้ขอท าประกันภัยมากที่สุด จึงมีข้อมูล
ที่มีประโยชน์มาก 
  1.3.3 รำยงำนกำรส ำรวจภัย (Survey/Inspection reports) บางครั้งผู้พิจารณารับประกันภัยอาจ
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลที่มีอยู่ ดังนั้น อาจให้บริษัทส ารวจภัย หรือเจ้าหน้าที่ส ารวจภัยของบริษัทเข้าท า
การตรวจสอบและส ารวจภัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ 
  1.3.4 สถำบันกำรเงิน (Financial Institutes) ในบางกรณี สถาบันการเงินเป็นผู้ให้สินเชื่อแก่เจ้าของ
ทรัพย์สินที่จะขอท าประกันภัย ดังนั้นจึงมีข้อมูลบางประการที่เกี่ยวกับลูกค้าที่สามารถเปิดเผยได้ เช่น วงเงินสินเชื่อ 
หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่สถาบันการเงินประเมิน ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถน ามาใช้เป็นองค์ประกอบ 
ในการตัดสินใจรับเสี่ยงภัยได้ 
  1.3.5 รำยงำนและสถิติของส ำนักงำน คปภ. เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจ าเป็นต้องอาศัย
สถิติของการรับประกันภัยบางประเภทว่ามีจ านวนค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยเป็นอย่างไร 
  1.3.6 รำยงำนจำกแหล่งอื่นๆ เช่น บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานอัตราเบี้ย
ประกันภัย หนังสือพิมพ์ธุรกิจ นิตยสารการเงิน บุคคลที่รู้จักในวงการธุรกิจนั้น รวมทั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ
บริษัทประกันภัยอื่น เป็นต้น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

กาัจัดกาัพิจาัณาัับปัะกันภยัและกาัก าหรนดอัตัาเบี้ยปัะกันภยั     3-9 
 

  1.3.7 แฟ้มรำยงำนค่ำสินไหมทดแทนของบริษัท  บ่อยครั้งที่ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มรายงาน 
ค่าสินไหมทดแทนมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อฉลของผู้เอา
ประกันภัย หรือราคาของอะไหล่รถยนต์บางรุ่นบางยี่ห้อที่แพงกว่าปกติ เป็นต้น 
 1.4 ภาวะตลาด (Market Conditions) ในฐานะที่ตัวแทนประกันวินาศภัยท างานอยู่ในวัฏจักรของการ 
รับประกันภัย (Underwriting Cycle) เช่นเดียวกันกับบริษัทประกันวินาศภัย ความรู้เกี่ยวกับภาวะตลาดจึงมี
ความส าคัญ เนื่องจากภาวะตลาดแข็งตัวกับภาวะตลาดอ่อนตัวมีผลต่อการพิจารณาตัดสินใจรับประกันภัยต่างกัน ดัง
ปรากฏในภาพที่ 3.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 วัฏจักรของการรับประกันภัย 
 
การประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน ลักษณะของตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการแข่งขัน

ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ในช่วงเวลาที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง มีการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ า และส่งผลให้ก าไรจากการรับ
ประกันภัยต่ าไปด้วย ช่วงเวลานี้เรียกว่า ภาวะตลาดอ่อนตัว (Soft Market) แต่ในช่วงเวลาทีมีการแข่งขันต่ า ความ
ต้องการเอาประกันภัยจะมีมาก บริษัทประกันวินาศภัยสามารถใช้อัตราเบี้ยประกันภัยสูงได้ ท าให้มีก าไรจากการรับ
ประกันภัยสูงด้วย ภาวะตลาดเช่นนี้เรียกว่า ภาวะตลาดแข็งตัว (Hard Market)  

ภาวะตลาดทั้งสองแบบมีผลต่อการได้รับข้อมูลเพื่อพิจารณารับประกันภัย รวมถึงเงื่อนไขความคุ้มครองและ
การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแตกต่างกันดังนี้ 
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เป็นต้น โดยสรุปกล่าวได้ว่า การประเมินข้อมูลควรใช้คู่มือในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทและดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยประกอบกัน 

เมื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินข้อมูลที่ได้รับมาคือการที่จะรับเสี่ยงภัยให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะท าได้ 
ในการพิจารณารับประกันภัยเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับประเภทของการประกันภัยเป็นส าคัญ 
ตัวอย่างเช่น ในกรณีของการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด ทัศนคติของผู้บริหารกิจการของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อ
มาตรการจัดการความเสี่ยงอาจจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญกว่าก าไรของกิจการในปีที่ผ่านมา หรือในกรณีของบริษัทที่มีผล
ประกอบการมั่นคงแข็งแรงในสถานที่ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็อาจจะไม่
จ าเป็นต้องสนใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการประเมินข้อมูลจะให้ความส าคัญกับ
ประเภทของการประกันภัยและคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยเป็นส าคัญ แต่ข้อควรพิจารณาพื้นฐานในการประเมิน
ข้อมูลที่ได้รับมาอีกประการหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ภาวะภัย (Hazard) ก็เป็นสิ่งจ าเป็น ดังนี้ 
 2.2 ภาวะภัย (Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้น โดยทั่วไป 
ภาวะภัยจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภทคือ ภาวะภัยทางกายภาพ ภาวะภัยทางศีลธรรม และภาวะภัยทางอุปนิสัย 
  2.2.1 ภำวะภัยทำงกำยภำพ (Physical Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัย
เพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากสภาพของวัตถุเอง หรือจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น สายไฟเก่ามีภาวะภัยทางกายภาพที่จะ
ท าให้โอกาสเกิดอัคคีภัยเพิ่มสูงขึ้นได้ หรือสิ่งปลูกสร้างที่ท าด้วยไม้ ท าเลที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างที่แออัด หรือการใช้  
สิ่งปลูกสร้างเป็นที่เก็บวัตถุไวไฟก็มีภาวะภัยทางกายภาพที่จะท าให้โอกาสในการเกิดอัคคีภัยสูงขึ้นได้ 
  ภาวะภัยทางกายภาพแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทซึ่งเป็นผลมาจากสภาพของวัต ถุ การประกอบอาชีพ 
การใช้งานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
   1) การดูแลบ ารุงรักษา (Housekeeping) หมายถึง วิธีการที่ผู้เอาประกันภัยดูแลบ ารุงรักษา
สถานที่เอาประกันภัย การดูแลรักษาสถานที่อย่างดีเป็นระเบียบเรียบร้อย แม้จะไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าจะไม่มี
ความเสียหายเกิดขึ้นก็ตาม แต่สถานที่ที่ขาดการดูแลบ ารุงรักษาเพิ่มโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายได้มากขึ้น ทั้งนี้ 
การดูแลบ ารุงรักษาสถานที่จะรวมถึงการดูแลทรัพย์สินที่อยู่ภายในด้วย 
   2) ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง (Construction) หมายถึง วัสดุที่น ามาใช้ก่อสร้างโครงสร้างและส่วน
ต่างๆ ของตัวสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น วัสดุที่เป็นคอนกรีตหรืออิฐจะมีความคงทนกว่าวัสดุที่เป็นไม้เมื่อเกิดอัคคีภัย แต่
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาถึงลักษณะของสิ่งปลูกสร้างนั้นขึ้นอยู่กับภัยที่ต้องการให้คุ้มครองประเภทอื่นๆ ด้วย  
   3) การใช้สถานที่หรือการประกอบการ (Occupancy) หมายถึง การใช้งานของสถานที่ที่เอา
ประกันภัย อาจจะใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้เป็นส านักงาน ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง โรงงานหรือคลังสินค้า เป็นตน้ 
อย่างไรก็ตาม สถานที่ที่เอาประกันภัยบางแห่งมีการใช้หรือประกอบการหลายชนิดในสถานที่เดียวกัน เช่น ห้าง  
สรรพสินค้ามีทั้งร้านค้า และโรงภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่งท าให้มีโอกาสเสี่ยงภัยสูงกว่าปกติได้ 
   4) ภัยจากภายนอก (External Exposure) หมายถึง ภาวะแวดล้อมภายนอกบริเวณสถานที่ที่เอา
ประกันภัยตั้งอยู่ เช่น อยู่ในพื้นที่ที่มีการโจรกรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการโจรกรรมรถยนต์สูง เป็นต้น  
   5) สภาพทางภูมิศาสตร์ (Geography) หมายถึง ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ที่เอาประกันภัย เช่น อยู่
ในเขตแผ่นดินไหว หรือริมแม่น้ า เป็นต้น 
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ตารางที่ 3.2 ภาวะตลาดกับการได้รับข้อมูล เง่ือนไขความคุ้มครองและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
 

เร่ือง ภาวะตลาดอ่อนตัว ภาวะตลาดแข็งตัว 
การได้รับข้อมูล 1. ข้อมูลเป็นเรื่องที่ได้มายากและ 

   การสอบถามข้อมูลอาจท าให้ได้ 
   งานน้อยลง  
2. ไม่มีการใช้ใบค าขอเอาประกันภัย 
   หรือใช้กันน้อยมาก 

1. ข้อมูลได้มาง่าย 
2. มีการใช้ใบค าขอเอาประกันภัย 
   และมักจะมีข้อมูลครบถ้วน 

เง่ือนไขความคุ้มครอง ก าหนดได้ยาก ก าหนดได้ง่าย 
อัตราเบี้ยประกันภัย ต่ า และการเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย 

ท าได้ยาก 
สูง และการเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย 
ท าได้ง่าย 

 

 
2. การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัย 

การท าความเข้าใจอย่างถูกต้องกับนัยหรือความหมายของข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ขั้นตอนนี้
เก่ียวข้องโดยตรงกับเป้าหมายในการท าก าไรซึ่งมีผลกระทบโดยตรงจากข้อพิจารณาในการรับประกันภัยขั้นพื้นฐาน 
(Basic Underwriting Considerations) และท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถระบุวิธีการต่างๆ ที่จะใช้
ในการรับประกันภัยได้ 

ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยซึ่งจะถูกน ามาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัย โดยปกติจะ
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย ภาวะภัย ความคุ้มครองและเงื่อนไขที่ต้องการ รวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัย
ด้วย 
 2.1 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัย  เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยมีหน้าที่ตัดสนิใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างก าไรจากการรับประกันภัยให้แก่บริษัท ดังนั้น 
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลก็คือ การหาวิธีในการรับเสี่ยงภัย หรือปฏิเสธเมื่อพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่สามารถรับเสี่ยงภัยได้ หากไม่มีการรับประกันภัยส าหรับภัยใดๆ เลย ก็ไม่สามารถสร้างก าไรให้แก่บริษัทได้ 
ในทางตรงกันข้าม หากมีการรับประกันภัยที่ไม่ดีก็ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทจากการประสบกับภาวะขาดทุน 
ผู้พิจารณารับประกันภัยจึงต้องระลึกไว้เสมอว่า วัตถุประสงค์ของธุรกิจประกันภัยคือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่  
ผู้สูญเสียที่เกิดเหตุภายใต้สัญญาประกันภัย แต่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยคือผู้ที่จะต้องตรวจสอบพิจารณาก่อน
ว่าความสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นจะไม่มากเกินไปกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
 ดังนั้น ในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงต้องใช้ความ
ระมัดระวังมากที่สุดในการประเมินข้อมูลที่ได้รับมา 
 การประเมินข้อมูลที่ได้มาส าหรับการรับประกันภัยนั้น จะมีความแตกต่างกันไปบ้างตามประเภทของการ
ประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจะใช้วิธีการทั้งในเชิงวัตถุวิสัย (Objective) และจิตวิสัย (Subjective) 
ตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลสถิติการเกิดอัคคีภัยในอดีตมาคาดคะเนความเสียหายในอนาคตเป็นการประเมินเชิงวัตถุวิสัย 
ในขณะที่การประกันภัยชนิดใหม่ๆ ที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายในอดีตก็จะต้องใช้การประเมินเชิงจิตวิสัย  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที่ 3.2 ภาวะตลาดกับการได้รับข้อมูล เง่ือนไขความคุ้มครองและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
 

เร่ือง ภาวะตลาดอ่อนตัว ภาวะตลาดแข็งตัว 
การได้รับข้อมูล 1. ข้อมูลเป็นเรื่องที่ได้มายากและ 

   การสอบถามข้อมูลอาจท าให้ได้ 
   งานน้อยลง  
2. ไม่มีการใช้ใบค าขอเอาประกันภัย 
   หรือใช้กันน้อยมาก 

1. ข้อมูลได้มาง่าย 
2. มีการใช้ใบค าขอเอาประกันภัย 
   และมักจะมีข้อมูลครบถ้วน 

เง่ือนไขความคุ้มครอง ก าหนดได้ยาก ก าหนดได้ง่าย 
อัตราเบี้ยประกันภัย ต่ า และการเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย 

ท าได้ยาก 
สูง และการเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย 
ท าได้ง่าย 

 

 
2. การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัย 

การท าความเข้าใจอย่างถูกต้องกับนัยหรือความหมายของข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ขั้นตอนนี้
เก่ียวข้องโดยตรงกับเป้าหมายในการท าก าไรซึ่งมีผลกระทบโดยตรงจากข้อพิจารณาในการรับประกันภัยขั้นพื้นฐาน 
(Basic Underwriting Considerations) และท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถระบุวิธีการต่างๆ ที่จะใช้
ในการรับประกันภัยได้ 

ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยซึ่งจะถูกน ามาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัย โดยปกติจะ
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย ภาวะภัย ความคุ้มครองและเงื่อนไขที่ต้องการ รวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัย
ด้วย 
 2.1 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัย  เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยมีหน้าที่ตัดสนิใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างก าไรจากการรับประกันภัยให้แก่บริษัท ดังนั้น 
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลก็คือ การหาวิธีในการรับเสี่ยงภัย หรือปฏิเสธเมื่อพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่สามารถรับเสี่ยงภัยได้ หากไม่มีการรับประกันภัยส าหรับภัยใดๆ เลย ก็ไม่สามารถสร้างก าไรให้แก่บริษัทได้ 
ในทางตรงกันข้าม หากมีการรับประกันภัยที่ไม่ดีก็ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทจากการประสบกับภาวะขาดทุน 
ผู้พิจารณารับประกันภัยจึงต้องระลึกไว้เสมอว่า วัตถุประสงค์ของธุรกิจประกันภัยคือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่  
ผู้สูญเสียที่เกิดเหตุภายใต้สัญญาประกันภัย แต่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยคือผู้ที่จะต้องตรวจสอบพิจารณาก่อน
ว่าความสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นจะไม่มากเกินไปกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
 ดังนั้น ในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงต้องใช้ความ
ระมัดระวังมากที่สุดในการประเมินข้อมูลที่ได้รับมา 
 การประเมินข้อมูลที่ได้มาส าหรับการรับประกันภัยนั้น จะมีความแตกต่างกันไปบ้างตามประเภทของการ
ประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจะใช้วิธีการทั้งในเชิงวัตถุวิสัย (Objective) และจิตวิสัย (Subjective) 
ตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลสถิติการเกิดอัคคีภัยในอดีตมาคาดคะเนความเสียหายในอนาคตเป็นการประเมินเชิงวัตถุวิสัย 
ในขณะที่การประกันภัยชนิดใหม่ๆ ที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายในอดีตก็จะต้องใช้การประเมินเชิงจิตวิสัย  
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เป็นต้น โดยสรุปกล่าวได้ว่า การประเมินข้อมูลควรใช้คู่มือในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทและดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยประกอบกัน 

เมื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินข้อมูลที่ได้รับมาคือการที่จะรับเสี่ยงภัยให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะท าได้ 
ในการพิจารณารับประกันภัยเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับประเภทของการประกันภัยเป็นส าคัญ 
ตัวอย่างเช่น ในกรณีของการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด ทัศนคติของผู้บริหารกิจการของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อ
มาตรการจัดการความเสี่ยงอาจจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญกว่าก าไรของกิจการในปีที่ผ่านมา หรือในกรณีของบริษัทที่มีผล
ประกอบการมั่นคงแข็งแรงในสถานที่ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็อาจจะไม่
จ าเป็นต้องสนใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการประเมินข้อมูลจะให้ความส าคัญกับ
ประเภทของการประกันภัยและคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยเป็นส าคัญ แต่ข้อควรพิจารณาพื้นฐานในการประเมิน
ข้อมูลที่ได้รับมาอีกประการหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ภาวะภัย (Hazard) ก็เป็นสิ่งจ าเป็น ดังนี้ 
 2.2 ภาวะภัย (Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้น โดยทั่วไป 
ภาวะภัยจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภทคือ ภาวะภัยทางกายภาพ ภาวะภัยทางศีลธรรม และภาวะภัยทางอุปนิสัย 
  2.2.1 ภำวะภัยทำงกำยภำพ (Physical Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัย
เพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากสภาพของวัตถุเอง หรือจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น สายไฟเก่ามีภาวะภัยทางกายภาพที่จะ
ท าให้โอกาสเกิดอัคคีภัยเพิ่มสูงขึ้นได้ หรือสิ่งปลูกสร้างที่ท าด้วยไม้ ท าเลที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างที่แออัด หรือการใช้  
สิ่งปลูกสร้างเป็นที่เก็บวัตถุไวไฟก็มีภาวะภัยทางกายภาพที่จะท าให้โอกาสในการเกิดอัคคีภัยสูงขึ้นได้ 
  ภาวะภัยทางกายภาพแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทซ่ึงเป็นผลมาจากสภาพของวัต ถุ การประกอบอาชีพ 
การใช้งานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
   1) การดูแลบ ารุงรักษา (Housekeeping) หมายถึง วิธีการที่ผู้เอาประกันภัยดูแลบ ารุงรักษา
สถานที่เอาประกันภัย การดูแลรักษาสถานที่อย่างดีเป็นระเบียบเรียบร้อย แม้จะไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าจะไม่มี
ความเสียหายเกิดขึ้นก็ตาม แต่สถานที่ที่ขาดการดูแลบ ารุงรักษาเพิ่มโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายได้มากขึ้น ทั้งนี้ 
การดูแลบ ารุงรักษาสถานที่จะรวมถึงการดูแลทรัพย์สินที่อยู่ภายในด้วย 
   2) ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง (Construction) หมายถึง วัสดุที่น ามาใช้ก่อสร้างโครงสร้างและส่วน
ต่างๆ ของตัวสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น วัสดุที่เป็นคอนกรีตหรืออิฐจะมีความคงทนกว่าวัสดุที่เป็นไม้เมื่อเกิดอัคคีภัย แต่
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาถึงลักษณะของสิ่งปลูกสร้างนั้นขึ้นอยู่กับภัยที่ต้องการให้คุ้มครองประเภทอื่นๆ ด้วย  
   3) การใช้สถานที่หรือการประกอบการ (Occupancy) หมายถึง การใช้งานของสถานที่ที่เอา
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ในเขตแผ่นดินไหว หรือริมแม่น้ า เป็นต้น 
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ตารางที่ 3.2 ภาวะตลาดกับการได้รับข้อมูล เง่ือนไขความคุ้มครองและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
 

เร่ือง ภาวะตลาดอ่อนตัว ภาวะตลาดแข็งตัว 
การได้รับข้อมูล 1. ข้อมูลเป็นเรื่องที่ได้มายากและ 

   การสอบถามข้อมูลอาจท าให้ได้ 
   งานน้อยลง  
2. ไม่มีการใช้ใบค าขอเอาประกันภัย 
   หรือใช้กันน้อยมาก 

1. ข้อมูลได้มาง่าย 
2. มีการใช้ใบค าขอเอาประกันภัย 
   และมักจะมีข้อมูลครบถ้วน 

เง่ือนไขความคุ้มครอง ก าหนดได้ยาก ก าหนดได้ง่าย 
อัตราเบี้ยประกันภัย ต่ า และการเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย 

ท าได้ยาก 
สูง และการเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย 
ท าได้ง่าย 

 

 
2. การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัย 

การท าความเข้าใจอย่างถูกต้องกับนัยหรือความหมายของข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ขั้นตอนนี้
เก่ียวข้องโดยตรงกับเป้าหมายในการท าก าไรซึ่งมีผลกระทบโดยตรงจากข้อพิจารณาในการรับประกันภัยขั้นพื้นฐาน 
(Basic Underwriting Considerations) และท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถระบุวิธีการต่างๆ ที่จะใช้
ในการรับประกันภัยได้ 

ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยซึ่งจะถูกน ามาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัย โดยปกติจะ
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย ภาวะภัย ความคุ้มครองและเงื่อนไขที่ต้องการ รวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัย
ด้วย 
 2.1 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัย  เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยมีหน้าที่ตัดสนิใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างก าไรจากการรับประกันภัยให้แก่บริษัท ดังนั้น 
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลก็คือ การหาวิธีในการรับเสี่ยงภัย หรือปฏิเสธเมื่อพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่สามารถรับเสี่ยงภัยได้ หากไม่มีการรับประกันภัยส าหรับภัยใดๆ เลย ก็ไม่สามารถสร้างก าไรให้แก่บริษัทได้ 
ในทางตรงกันข้าม หากมีการรับประกันภัยที่ไม่ดีก็ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทจากการประสบกับภาวะขาดทุน 
ผู้พิจารณารับประกันภัยจึงต้องระลึกไว้เสมอว่า วัตถุประสงค์ของธุรกิจประกันภัยคือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่  
ผู้สูญเสียที่เกิดเหตุภายใต้สัญญาประกันภัย แต่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยคือผู้ที่จะต้องตรวจสอบพิจารณาก่อน
ว่าความสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นจะไม่มากเกินไปกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
 ดังนั้น ในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงต้องใช้ความ
ระมัดระวังมากที่สุดในการประเมินข้อมูลที่ได้รับมา 
 การประเมินข้อมูลที่ได้มาส าหรับการรับประกันภัยนั้น จะมีความแตกต่างกันไปบ้างตามประเภทของการ
ประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจะใช้วิธีการทั้งในเชิงวัตถุวิสัย (Objective) และจิตวิสัย (Subjective) 
ตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลสถิติการเกิดอัคคีภัยในอดีตมาคาดคะเนความเสียหายในอนาคตเป็นการประเมินเชิงวัตถุวิสัย 
ในขณะที่การประกันภัยชนิดใหม่ๆ ที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายในอดีตก็จะต้องใช้การประเมินเชิงจิตวิสัย  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2. ไม่มีการใช้ใบค าขอเอาประกันภัย 
   หรือใช้กันน้อยมาก 

1. ข้อมูลได้มาง่าย 
2. มีการใช้ใบค าขอเอาประกันภัย 
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ในทางตรงกันข้าม หากมีการรับประกันภัยที่ไม่ดีก็ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทจากการประสบกับภาวะขาดทุน 
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ผู้สูญเสียที่เกิดเหตุภายใต้สัญญาประกันภัย แต่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยคือผู้ที่จะต้องตรวจสอบพิจารณาก่อน
ว่าความสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นจะไม่มากเกินไปกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
 ดังนั้น ในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงต้องใช้ความ
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 การประเมินข้อมูลที่ได้มาส าหรับการรับประกันภัยนั้น จะมีความแตกต่างกันไปบ้างตามประเภทของการ
ประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจะใช้วิธีการทั้งในเชิงวัตถุวิสัย (Objective) และจิตวิสัย (Subjective) 
ตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลสถิติการเกิดอัคคีภัยในอดีตมาคาดคะเนความเสียหายในอนาคตเป็นการประเมินเชิงวัตถุวิสัย 
ในขณะที่การประกันภัยชนิดใหม่ๆ ที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายในอดีตก็จะต้องใช้การประเมินเชิงจิตวิสัย  
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หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้เอาประกันภัยอาจต้องรับผิดชอบบางส่วนของความเสียหายหากการแจ้งช้านั้น
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทประกันภัย 
    (4)  การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Cancellation) กรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่มี
เงื่อนไขให้บริษัทยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีแนวโน้มที่ผู้เอาประกันภัยมีการกระท า
ที่ส่อเจตนาทุจริต บริษัทสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ตามเงื่อนไขนี้ 
  นอกจากเงื่อนไขข้างต้นแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยบางแห่งอาจจะมีการก าหนดเงื่อนไขพิเศษขึ้นมา
เพิ่มเติมได้ เช่น การก าหนดจ านวนเงินความรับผิดส่วนแรกที่สูงกว่าปกติ หรือการยกเว้นไม่คุ้มครองสินค้าตัวอย่างที่
เก็บวางไว้ในห้องพักของโรงแรมโดยไม่ได้เก็บในตู้นิรภัยหรือฝากกับพนักงานของโรงแรม เป็นต้น 
  2.2.3 ภำวะภัยทำงอุปนิสัย (Morale Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดความเสี่ยงภัย
สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าตามอุปนสิัยหรือจิตส านึกของผู้เอาประกันภัยโดยมิได้มีเจตนาทุจริต ซึ่งอาจจะเป็นการ
ละเลยไม่รับผิดชอบหรือไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควร หรือการบริหารจัดการที่ อ่อนแอ เช่น ผู้เอาประกันภัยวาง
ทรัพย์สินมีค่าไว้ให้เป็นที่สังเกตเห็นได้ของบุคคลภายนอก การที่ผู้เอาประกันภัยไม่ใส่ใจที่จะก าหนดมาตรการป้องกัน
อัคคีภัย การไม่ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงในโรงงานอย่างสม่ าเสมอ เจ้าของโรงงานอาจไม่สนใจที่จะท าการซ่อมแซม
เครื่องจักรที่ช ารุดเสียหายหากเขาทราบดีว่าความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย การที่  
ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ขับรถด้วยความคึกคะนองเพราะเห็นว่าได้เอาประกันภัยไว้แล้ว หรือเอารถยนต์ไปให้ญาติซึ่งขับ
รถไม่เป็นใช้ขับขี่ในท้องถนน เป็นต้น 
  ในการประเมินภาวะภัยด้านอุปนิสัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาใช้แหล่งข้อมูล
ต่อไปนี้ให้เป็นประโยชน์ 
   1)  ผู้หาประกันภัย 
   2) ใบค าขอเอาประกันภัย 
   3) รายงานการส ารวจภัย 
   4) รายงานค่าสินไหมทดแทน 
  วิธีการที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะใช้ในการจัดการกับภาวะภัยทางอุปนิสัยนั้น สามารถใช้วิธี
เดียวกับการจัดการกับภาวะภัยทางศีลธรรมได้ โดยเฉพาะการใช้เงื่อนไขหรือข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกันภัย 
นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีวิธีการในการก าหนดขีดจ ากัดความรับผิดได้อีก เช่น ก าหนดเพดานความรับผิดส าหรับ
ทรัพย์สินประเภทเครื่องเพชรพลอย หรือของมีค่าต่างๆ ถึงแม้ว่าเงื่อนไขนี้มุ่งที่จะลดจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนเมื่อ
ความเสียหายเกิดข้ึนแล้ว แต่เงื่อนไขนี้ยังส่งผลกระทบต่อทัศนคติของผู้เอาประกันภัยที่ไม่ใส่ใจต่อการเกิดความเสียหาย
ให้มีความระมัดระวังมากข้ึน 
  ส าหรับการใช้วิธีก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ านวนเงินความรับผิดส่วนแรกเองนั้นเป็นผลดี
แน่นอน แต่บริษัทประกันวินาศภัยต้องใช้อย่างระมัดระวัง การก าหนดวงเงินให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเองนั้นต้อง
เป็นจ านวนเงินที่เหมาะสมหากเกิดความเสียหายขึ้น เป้าหมายของการก าหนดความรับผิดส่วนแรกนั้นเพื่อลดความไม่
ใส่ใจของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจ านวนเล็กๆ น้อยๆ มิใช่เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 
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  ในการที่จะรับประกันภัยและลดความเสี่ยงด้านภาวะภัยทางกายภาพนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
อาจจะใช้มาตรการหลายแบบ เช่น การให้ข้อเสนอแนะในการจัดการลดความเสี่ยงแก่ผู้เอาประกันภัยก่อนที่จะรับ
ประกันภัย หรือการก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ านวนเงินความรับผิดส่วนแรก (Deductible) จ านวนหนึ่ง 
เป็นต้น 
  2.2.2 ภำวะภัยทำงศีลธรรม (Moral Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดความเสี่ยงภัย
สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าโดยเจตนาอันไม่สุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์จากการเอาประกันภัย โดยที่ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์อาจก่อเหตุขึ้นมาเองโดยเจตนาเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เช่น 
ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ฆ่าผู้เอาประกันภัยเพื่อหวังได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือ 
ผู้เอาประกันภัยที่เป็นเจ้าของร้านค้าเจตนาวางเพลิงร้านค้าของตนเพื่อหวังเอาเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัยที่ตนได้ท าประกันอัคคีภัยไว้ เป็นต้น 
  เนื่องจากการประกันภัยมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองส าหรับความเสียหายที่เนื่องมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น 
ภาวะภัยทางศีลธรรมจึงเป็นเร่ืองที่บริษัทประกันวินาศภัยยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง ดังนั้น โดยทั่วไปแล้ว หากเจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยมีข้อสงสัยเพียงเล็กน้อยว่ามีภาวะภัยทางศีลธรรม ก็ควรปฏิเสธที่จะรับประกันภัย 
  ภาวะภัยทางศีลธรรมอาจพบได้ในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น 
   1) ฐานะทางการเงิน ผู้เอาประกันภัยที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดความเสียหายเอง
เพื่อหวังได้เงินค่าสินไหมทดแทน 
   2) คนที่มีความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย อาจเป็นผู้ที่มีเบื้องหลังเป็นนักการพนัน คนที่ท าธุรกิจ 
สีเทา หรือรับซื้อของโจร เป็นต้น  
   3) ลักษณะทางศีลธรรมของผู้เอาประกันภัย อาจมีประวัติการเรียกร้องค่าเสียหายที่น่าสงสัย หรือ
เคยมีประวัติทางคดีอาญามาก่อน เป็นต้น 
    ตัวแทนประกันวินาศภัยที่คุ้นเคยกับลูกค้าดีอาจสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะภัยทางศีลธรรม 
ของผู้ขอเอาประกันภัยได้ หรือฝ่ายสินไหมทดแทนของบริษัทก็ยังสามารถท าหน้าทีเ่ป็นแหล่งข้อมูลส าหรับภาวะภัยทาง
ศีลธรรมได้อีกด้วย ทั้งในกรณีที่เคยมีความเสียหายเกิดขึ้นและเมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยท าการเตรียมการ
ต่ออายุการประกันภัย 
   ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้ตัดสินใจรับประกันภัยแล้ว เครื่องมือที่เจ้าหน้าที่
สามารถใช้ในการจัดการกับภาวะภัยทางศีลธรรมก็คือ เงื่อนไขหรือข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
    (1)  การฉ้อฉลหรือการแถลงข้อความเท็จ (Fraud or Misrepresentation) ซึ่งเงื่อนไขข้อนี้
จะท าให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะได้ 
    (2)  การเพิ่มขึ้นของภาวะภัย (Increase in Hazard) กรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทมี
เงื่อนไขให้ความคุ้มครองระงับไปได้หากภาวะภัยเพิ่มขึ้น นอกเสียจากว่าบริษัทจะได้รับแจ้งและยินยอมให้ความ
คุ้มครองต่อไป โดยปกติแล้ว จะมีผลบังคับใช้เฉพาะในกรณีที่การเพิ่มภาวะภัยนัน้อยู่ในการรับรู้ของผู้เอาประกันภัยโดย
เจตนาซึ่งถือว่าเป็นภาวะภัยทางศีลธรรมที่แท้จริง 
    (3)  การรายงานความเสียหาย (Reporting a Loss) เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยในการ
รายงานความเสียหายก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เกิดความเสียหายขึ้น
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หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้เอาประกันภัยอาจต้องรับผิดชอบบางส่วนของความเสียหายหากการแจ้งช้านั้น
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทประกันภัย 
    (4)  การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Cancellation) กรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่มี
เงื่อนไขให้บริษัทยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีแนวโน้มที่ผู้เอาประกันภัยมีการกระท า
ที่ส่อเจตนาทุจริต บริษัทสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ตามเงื่อนไขนี้ 
  นอกจากเงื่อนไขข้างต้นแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยบางแห่งอาจจะมีการก าหนดเงื่อนไขพิเศษขึ้นมา
เพิ่มเติมได้ เช่น การก าหนดจ านวนเงินความรับผิดส่วนแรกที่สูงกว่าปกติ หรือการยกเว้นไม่คุ้มครองสินค้าตัวอย่างที่
เก็บวางไว้ในห้องพักของโรงแรมโดยไม่ได้เก็บในตู้นิรภัยหรือฝากกับพนักงานของโรงแรม เป็นต้น 
  2.2.3 ภำวะภัยทำงอุปนิสัย (Morale Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดความเสี่ยงภัย
สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าตามอุปนสิัยหรือจิตส านึกของผู้เอาประกันภัยโดยมิได้มีเจตนาทุจริต ซึ่งอาจจะเป็นการ
ละเลยไม่รับผิดชอบหรือไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควร หรือการบริหารจัดการท่ี อ่อนแอ เช่น ผู้เอาประกันภัยวาง
ทรัพย์สินมีค่าไว้ให้เป็นที่สังเกตเห็นได้ของบุคคลภายนอก การที่ผู้เอาประกันภัยไม่ใส่ใจที่จะก าหนดมาตรการป้องกัน
อัคคีภัย การไม่ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงในโรงงานอย่างสม่ าเสมอ เจ้าของโรงงานอาจไม่สนใจที่จะท าการซ่อมแซม
เครื่องจักรที่ช ารุดเสียหายหากเขาทราบดีว่าความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย การที่  
ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ขับรถด้วยความคึกคะนองเพราะเห็นว่าได้เอาประกันภัยไว้แล้ว หรือเอารถยนต์ไปให้ญาติซึ่งขับ
รถไม่เป็นใช้ขับขี่ในท้องถนน เป็นต้น 
  ในการประเมินภาวะภัยด้านอุปนิสัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาใช้แหล่งข้อมูล
ต่อไปนี้ให้เป็นประโยชน์ 
   1)  ผู้หาประกันภัย 
   2) ใบค าขอเอาประกันภัย 
   3) รายงานการส ารวจภัย 
   4) รายงานค่าสินไหมทดแทน 
  วิธีการที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะใช้ในการจัดการกับภาวะภัยทางอุปนิสัยนั้น สามารถใช้วิธี
เดียวกับการจัดการกับภาวะภัยทางศีลธรรมได้ โดยเฉพาะการใช้เงื่อนไขหรือข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกันภัย 
นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีวิธีการในการก าหนดขีดจ ากัดความรับผิดได้อีก เช่น ก าหนดเพดานความรับผิดส าหรับ
ทรัพย์สินประเภทเครื่องเพชรพลอย หรือของมีค่าต่างๆ ถึงแม้ว่าเงื่อนไขนี้มุ่งที่จะลดจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนเมื่อ
ความเสียหายเกิดข้ึนแล้ว แต่เงื่อนไขนี้ยังส่งผลกระทบต่อทัศนคติของผู้เอาประกันภัยที่ไม่ใส่ใจต่อการเกิดความเสียหาย
ให้มีความระมัดระวังมากข้ึน 
  ส าหรับการใช้วิธีก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ านวนเงินความรับผิดส่วนแรกเองนั้นเป็นผลดี
แน่นอน แต่บริษัทประกันวินาศภัยต้องใช้อย่างระมัดระวัง การก าหนดวงเงินให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเองนั้นต้อง
เป็นจ านวนเงินที่เหมาะสมหากเกิดความเสียหายขึ้น เป้าหมายของการก าหนดความรับผิดส่วนแรกนั้นเพื่อลดความไม่
ใส่ใจของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจ านวนเล็กๆ น้อยๆ มิใช่เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 
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  ในการที่จะรับประกันภัยและลดความเสี่ยงด้านภาวะภัยทางกายภาพนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
อาจจะใช้มาตรการหลายแบบ เช่น การให้ข้อเสนอแนะในการจัดการลดความเสี่ยงแก่ผู้เอาประกันภัยก่อนที่จะรับ
ประกันภัย หรือการก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ านวนเงินความรับผิดส่วนแรก (Deductible) จ านวนหนึ่ง 
เป็นต้น 
  2.2.2 ภำวะภัยทำงศีลธรรม (Moral Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดความเสี่ยงภัย
สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าโดยเจตนาอันไม่สุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์จากการเอาประกันภัย โดยที่ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์อาจก่อเหตุขึ้นมาเองโดยเจตนาเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เช่น 
ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ฆ่าผู้เอาประกันภัยเพื่อหวังได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือ 
ผู้เอาประกันภัยที่เป็นเจ้าของร้านค้าเจตนาวางเพลิงร้านค้าของตนเพื่อหวังเอาเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัยที่ตนได้ท าประกันอัคคีภัยไว้ เป็นต้น 
  เนื่องจากการประกันภัยมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองส าหรับความเสียหายที่เนื่องมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น 
ภาวะภัยทางศีลธรรมจึงเป็นเร่ืองที่บริษัทประกันวินาศภัยยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง ดังนั้น โดยทั่วไปแล้ว หากเจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยมีข้อสงสัยเพียงเล็กน้อยว่ามีภาวะภัยทางศีลธรรม ก็ควรปฏิเสธที่จะรับประกันภัย 
  ภาวะภัยทางศีลธรรมอาจพบได้ในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น 
   1) ฐานะทางการเงิน ผู้เอาประกันภัยที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดความเสียหายเอง
เพื่อหวังได้เงินค่าสินไหมทดแทน 
   2) คนที่มีความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย อาจเป็นผู้ที่มีเบื้องหลังเป็นนักการพนัน คนที่ท าธุรกิจ 
สีเทา หรือรับซื้อของโจร เป็นต้น  
   3) ลักษณะทางศีลธรรมของผู้เอาประกันภัย อาจมีประวัติการเรียกร้องค่าเสียหายที่น่าสงสัย หรือ
เคยมีประวัติทางคดีอาญามาก่อน เป็นต้น 
    ตัวแทนประกันวินาศภัยที่คุ้นเคยกับลูกค้าดีอาจสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะภัยทางศีลธรรม 
ของผู้ขอเอาประกันภัยได้ หรือฝ่ายสินไหมทดแทนของบริษัทก็ยังสามารถท าหน้าทีเ่ป็นแหล่งข้อมูลส าหรับภาวะภัยทาง
ศีลธรรมได้อีกด้วย ทั้งในกรณีที่เคยมีความเสียหายเกิดขึ้นและเมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยท าการเตรียมการ
ต่ออายุการประกันภัย 
   ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้ตัดสินใจรับประกันภัยแล้ว เครื่องมือที่เจ้าหน้าที่
สามารถใช้ในการจัดการกับภาวะภัยทางศีลธรรมก็คือ เงื่อนไขหรือข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
    (1)  การฉ้อฉลหรือการแถลงข้อความเท็จ (Fraud or Misrepresentation) ซึ่งเงื่อนไขข้อนี้
จะท าให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะได้ 
    (2)  การเพิ่มขึ้นของภาวะภัย (Increase in Hazard) กรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทมี
เงื่อนไขให้ความคุ้มครองระงับไปได้หากภาวะภัยเพิ่มขึ้น นอกเสียจากว่าบริษัทจะได้รับแจ้งและยินยอมให้ความ
คุ้มครองต่อไป โดยปกติแล้ว จะมีผลบังคับใช้เฉพาะในกรณีที่การเพิ่มภาวะภัยนัน้อยู่ในการรับรู้ของผู้เอาประกันภัยโดย
เจตนาซึ่งถือว่าเป็นภาวะภัยทางศีลธรรมที่แท้จริง 
    (3)  การรายงานความเสียหาย (Reporting a Loss) เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยในการ
รายงานความเสียหายก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เกิดความเสียหายขึ้น
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ประกันภัยอาจตัดสินใจโยกย้ายการประกันภัยประเภทอ่ืนๆ ออกจากบริษัท การใช้ทางเลือกที่เหมาะสมนั้นจะต้อง
อาศัยความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอย่างมาก  
  ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง อยู่ระหว่างการ
ตัดสินใจว่าจะพิจารณารับประกันภัยงานก่อสร้างของผู้รับเหมารายหนึ่งซึ่งงานนั้นอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงในด้าน
อาชญากรรมและการกระท ามุ่งร้าย ที่ผ่านมา ผู้รับเหมารายนี้เป็นผู้รับเหมาที่ดีสร้างก าไรพอสมควรให้แก่บริษัท 
เสมอมาและสัญญาว่าจะส่งงานให้แก่บริษัทต่อไปเป็นประจ า กรณีนี้กล่าวได้ว่างานชิ้นนี้มีความเสี่ยง วิธีการที่จะ
เลือกใช้ประกอบการตัดสินใจคือ การชั่งน้ าหนักระหว่างความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนจากงานนี้กับผลก าไรที่จะเกิดจาก
งานอ่ืนๆ ของผู้เอาประกันภัยรายนี้และหาทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะรับประกันภัย  
  3.1.3 กำรกดดันจำกผู้หำประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องเผชิญกับแรงกดดัน 
จากผู้หาประกันภัยคือ ตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งมีรายได้เป็นค่าบ าเหน็จจากงานที่รับประกันภัยให้รับงานไว้ ใน
สถานการณ์เช่นนี้ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจ าเปน็อย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักตัวแทนประกันวินาศภัยเหล่านี้ให้ดีที่สุด 
โดยปกติแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยมากพอและมีความเสียหายน้อยมักจะได้รับ
การพิจารณารับประกันภัยเป็นพิเศษ แต่ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องภัยที่ส่งมาดีพอสามารถ
ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ได้ แม้ว่าภัยดังกล่าวจะมีโอกาสท าก าไรต่ าก็ตาม ก็ควรได้รับการพิจารณาเช่นกัน 
  เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่ต้องตัดสินใจว่าจะรับ
ประกันภัยรายใหม่ที่มีโอกาสก าไรน้อยหรือไม่ ซึ่งเป็นเร่ืองการกดดันจากตัวแทนประกันวินาศภัย เช่น 
  ตัวอย่างที่ 3.3 ตัวแทนประกันวินาศภัยรายหนึ่งส่งงานที่มีก าไรดีมากให้กับบริษัทมาโดยตลอด
ระยะเวลา 3 ปี และมีเบี้ยประกันภัยโดยรวมให้บริษัทรวมทั้ง 3 ปีประมาณ 8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา
งานของตัวแทนประกันวินาศภัยรายดังกล่าวเขามีผลขาดทุนจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินถึง 5 
ล้านบาท 
  ตัวอย่างที่ 3.4 ตัวแทนประกันวินาศภัยรายหนึ่งสง่งานประกันภัยรายย่อยให้กับบริษัทมาเป็นระยะเวลา 
2 ปี มีก าไรพอประมาณ มีเบี้ยประกันภัยรวมกัน 2 ปีประมาณ 3 ล้านบาท ลูกค้าประมาณร้อยละ 50 ของตัวแทน
ประกันวินาศภัยรายดังกล่าวมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหลายครั้งมาก แต่การเรียกร้องแต่ละครั้งมีขนาดต่ ากว่า 
30,000 บาทเป็นส่วนใหญ่ 
  3.1.4 กำรก ำกับของหน่วยงำนก ำกับดูแล ในประเทศไทย หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย
อาจขอความร่วมมือจากบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความพร้อมให้ร่วมกันรับงานประกันภัยบางประเภทเป็นการ
ช่วยเหลือสังคม เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุเอ้ืออาทรในอดีต หรือการประกันภัยพืชผล เป็นต้น 
  3.1.5 นโยบำย แนวทำง และวิธีกำรพิจำรณำรับประกันภัยของบริษัท โดยทั่วไป เจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและวิธีการรับประกันภัยของบริษัทที่เขียนไว้ในคู่มือการรับประกันภัย 
ซึ่งเนื้อหาที่ระบุไว้ในคู่มือการรับประกันภัยนั้น อาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามประเภทของการประกันภัย ความรู้และ
ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้จัดท า เนื้อหาส่วนใหญ่ของคู่มือการรับประกันภัยจะประกอบด้วย 

1) นโยบาย แนวทางและวิธีการในการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting Policy) 
2) ภัยมาตรฐานที่รับประกันได้ (Preferred Risks or Standard Risks) 
3) ภัยที่ไม่ควรรับประกันภัย (Advisory Declined Risks หรือ Referral Risks) 
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  อนึ่ง ข้อแตกต่างระหว่างภาวะภัยทางศีลธรรมและภาวะภัยทางอุปนิสัยในการประเมินความเสี่ยงภัย  
ก็คือ ภาวะภัยทางอุปนิสัยนั้นเกิดจากความไม่รับผิดชอบหรือความไม่ใส่ ใจของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยสามารถเห็นได้ง่ายกว่าภาวะภัยทางศีลธรรมซึ่งเกิดจากเจตนาที่จะทุจริตซึ่งยากจะเห็นได้ในขณะขอเอา
ประกันภัย 
  ต าราบางเล่มอาจมีการระบุภาวะภัยประเภทอ่ืนอีก ตัวอย่างเช่น ภาวะภัยทางการด าเนินชีวิต (Life-
style Hazard) เช่น การชอบเที่ยวกลางคืน หรือการเล่นการพนัน และภาวะภัยทางสมรรถนะ (Competency 
Hazard) เช่น การปีนขึ้นไปซ่อมแซมหลังคาบ้านด้วยตนเองทั้งที่ไม่มีความช านาญ เป็นต้น 
 
3. การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจรับประกันภัย 
 หลังจากที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยจากข้อมูลทั้งหมดที่
ได้รับมาแล้ว ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะตัดสินใจหาทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุดจากข้อมูลที่ได้รับมา 
และแจ้งผลการตัดสินใจนั้นไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 แม้การท าก าไรจากการรับประกันภัยจะเป็นเป้าหมายหลักก็ตาม แต่เจ้าหน้าท่ีพิจารณารับประกันภัยควร
พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ ด้วย 
 3.1 ปัจจัยอื่นๆ ในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจรับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
อาจจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ เช่น 
  3.1.1 การกระจายความเสี่ยงภัย 
  3.1.2  การประกันภัยประเภทอื่นของผู้เอาประกันภัย 
  3.1.3  การกดดันจากผู้หาประกันภัย 
  3.1.4  การก ากับของหน่วยงานก ากับดูแล และ 
  3.1.5  นโยบาย แนวทาง และวิธีการในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท  
 
  3.1.1 กำรกระจำยควำมเสี่ยงภัย ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยเห็นว่าสามารถรับ
ประกันภัยที่เสนอขอเอาประกันมานั้นได้ แต่หากรับแล้ว จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมในเขตรับประกันภัยจะสูงเกิน
กว่าจ านวนที่คู่มือรับประกันภัยก าหนดไว้ ดังนั้น เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียที่มีขนาดใหญ่ 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรค านึงถึงการกระจายความเสี่ยงภัยเพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวของภัยกันมากเกินไป
ในเขตรับประกันภัยแต่ละเขต เช่น บริษัทประกันภัยจะไม่รับประกันภัยบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างจ านวนมากที่ตั้งอยู่
ใกล้ๆ ในบริเวณเดียวกันของริมฝั่งแม่น้ า นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องการกระจายความ 
เสี่ยงภัยไปให้ผู้รับประกันภัยต่อ เมื่อเห็นว่าภัยที่ต้องการรับประกันไว้นั้นมีโอกาสเสี่ยงสูง การรับเสี่ยงภัยเองทั้งหมด
อาจเกิดผลเสียหายต่อบริษัทได้ จึงจ าเป็นต้องเอาประกันภัยต่อออกไป 
  3.1.2 กำรประกันภัยประเภทอื่นของผู้เอำประกันภัย มีความเป็นไปได้ว่า ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่ง
อาจจะมีการเอาประกันภัยหลายประเภทไว้กับบริษัทประกันภัยรายหนึ่ง เช่น มีทั้งการประกันภัยรถยนต์ การ
ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย การประกันภัยโรงงาน การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยต้องตัดสินใจใชท้างเลือกที่เหมาะสม เพราะหากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่รับประกันภัยงานหนึง่ ผู้เอา-
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ประกันภัยอาจตัดสินใจโยกย้ายการประกันภัยประเภทอ่ืนๆ ออกจากบริษัท การใช้ทางเลือกที่เหมาะสมนั้นจะต้อง
อาศัยความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอย่างมาก  
  ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง อยู่ระหว่างการ
ตัดสินใจว่าจะพิจารณารับประกันภัยงานก่อสร้างของผู้รับเหมารายหนึ่งซึ่งงานนั้นอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงในด้าน
อาชญากรรมและการกระท ามุ่งร้าย ที่ผ่านมา ผู้รับเหมารายนี้เป็นผู้รับเหมาที่ดีสร้างก าไรพอสมควรให้แก่บริษัท 
เสมอมาและสัญญาว่าจะส่งงานให้แก่บริษัทต่อไปเป็นประจ า กรณีนี้กล่าวได้ว่างานชิ้นนี้มีความเสี่ยง วิธีการที่จะ
เลือกใช้ประกอบการตัดสินใจคือ การชั่งน้ าหนักระหว่างความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนจากงานนี้กับผลก าไรที่จะเกิดจาก
งานอ่ืนๆ ของผู้เอาประกันภัยรายนี้และหาทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะรับประกันภัย  
  3.1.3 กำรกดดันจำกผู้หำประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องเผชิญกับแรงกดดัน 
จากผู้หาประกันภัยคือ ตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งมีรายได้เป็นค่าบ าเหน็จจากงานที่รับประกันภัยให้รับงานไว้ ใน
สถานการณ์เช่นนี้ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจ าเปน็อย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักตัวแทนประกันวินาศภัยเหล่านี้ให้ดีที่สุด 
โดยปกติแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยมากพอและมีความเสียหายน้อยมักจะได้รับ
การพิจารณารับประกันภัยเป็นพิเศษ แต่ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องภัยที่ส่งมาดีพอสามารถ
ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ได้ แม้ว่าภัยดังกล่าวจะมีโอกาสท าก าไรต่ าก็ตาม ก็ควรได้รับการพิจารณาเช่นกัน 
  เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่ต้องตัดสินใจว่าจะรับ
ประกันภัยรายใหม่ที่มีโอกาสก าไรน้อยหรือไม่ ซึ่งเป็นเร่ืองการกดดันจากตัวแทนประกันวินาศภัย เช่น 
  ตัวอย่างที่ 3.3 ตัวแทนประกันวินาศภัยรายหนึ่งส่งงานที่มีก าไรดีมากให้กับบริษัทมาโดยตลอด
ระยะเวลา 3 ปี และมีเบี้ยประกันภัยโดยรวมให้บริษัทรวมทั้ง 3 ปีประมาณ 8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา
งานของตัวแทนประกันวินาศภัยรายดังกล่าวเขามีผลขาดทุนจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินถึง 5 
ล้านบาท 
  ตัวอย่างที่ 3.4 ตัวแทนประกันวินาศภัยรายหนึ่งสง่งานประกันภัยรายย่อยให้กับบริษัทมาเป็นระยะเวลา 
2 ปี มีก าไรพอประมาณ มีเบี้ยประกันภัยรวมกัน 2 ปีประมาณ 3 ล้านบาท ลูกค้าประมาณร้อยละ 50 ของตัวแทน
ประกันวินาศภัยรายดังกล่าวมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหลายครั้งมาก แต่การเรียกร้องแต่ละครั้งมีขนาดต่ ากว่า 
30,000 บาทเป็นส่วนใหญ่ 
  3.1.4 กำรก ำกับของหน่วยงำนก ำกับดูแล ในประเทศไทย หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย
อาจขอความร่วมมือจากบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความพร้อมให้ร่วมกันรับงานประกันภัยบางประเภทเป็นการ
ช่วยเหลือสังคม เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุเอ้ืออาทรในอดีต หรือการประกันภัยพืชผล เป็นต้น 
  3.1.5 นโยบำย แนวทำง และวิธีกำรพิจำรณำรับประกันภัยของบริษัท โดยทั่วไป เจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและวิธีการรับประกันภัยของบริษัทที่เขียนไว้ในคู่มือการรับประกันภัย 
ซึ่งเนื้อหาที่ระบุไว้ในคู่มือการรับประกันภัยนั้น อาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามประเภทของการประกันภัย ความรู้และ
ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้จัดท า เนื้อหาส่วนใหญ่ของคู่มือการรับประกันภัยจะประกอบด้วย 

1) นโยบาย แนวทางและวิธีการในการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting Policy) 
2) ภัยมาตรฐานที่รับประกันได้ (Preferred Risks or Standard Risks) 
3) ภัยที่ไม่ควรรับประกันภัย (Advisory Declined Risks หรือ Referral Risks) 

 

3-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

  อนึ่ง ข้อแตกต่างระหว่างภาวะภัยทางศีลธรรมและภาวะภัยทางอุปนิสัยในการประเมินความเสี่ยงภัย  
ก็คือ ภาวะภัยทางอุปนิสัยนั้นเกิดจากความไม่รับผิดชอบหรือความไม่ใส่ ใจของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยสามารถเห็นได้ง่ายกว่าภาวะภัยทางศีลธรรมซึ่งเกิดจากเจตนาที่จะทุจริตซึ่งยากจะเห็นได้ในขณะขอเอา
ประกันภัย 
  ต าราบางเล่มอาจมีการระบุภาวะภัยประเภทอ่ืนอีก ตัวอย่างเช่น ภาวะภัยทางการด าเนินชีวิต (Life-
style Hazard) เช่น การชอบเที่ยวกลางคืน หรือการเล่นการพนัน และภาวะภัยทางสมรรถนะ (Competency 
Hazard) เช่น การปีนขึ้นไปซ่อมแซมหลังคาบ้านด้วยตนเองทั้งที่ไม่มีความช านาญ เป็นต้น 
 
3. การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจรับประกันภัย 
 หลังจากที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยจากข้อมูลทั้งหมดที่
ได้รับมาแล้ว ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะตัดสินใจหาทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุดจากข้อมูลที่ได้รับมา 
และแจ้งผลการตัดสินใจนั้นไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 แม้การท าก าไรจากการรับประกันภัยจะเป็นเป้าหมายหลักก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควร
พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ ด้วย 
 3.1 ปัจจัยอื่นๆ ในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจรับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
อาจจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ เช่น 
  3.1.1 การกระจายความเสี่ยงภัย 
  3.1.2  การประกันภัยประเภทอื่นของผู้เอาประกันภัย 
  3.1.3  การกดดันจากผู้หาประกันภัย 
  3.1.4  การก ากับของหน่วยงานก ากับดูแล และ 
  3.1.5  นโยบาย แนวทาง และวิธีการในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท  
 
  3.1.1 กำรกระจำยควำมเสี่ยงภัย ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยเห็นว่าสามารถรับ
ประกันภัยที่เสนอขอเอาประกันมานั้นได้ แต่หากรับแล้ว จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมในเขตรับประกันภัยจะสูงเกิน
กว่าจ านวนที่คู่มือรับประกันภัยก าหนดไว้ ดังนั้น เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียที่มีขนาดใหญ่ 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรค านึงถึงการกระจายความเสี่ยงภัยเพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวของภัยกันมากเกินไป
ในเขตรับประกันภัยแต่ละเขต เช่น บริษัทประกันภัยจะไม่รับประกันภัยบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างจ านวนมากที่ตั้งอยู่
ใกล้ๆ ในบริเวณเดียวกันของริมฝั่งแม่น้ า นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องการกระจายความ 
เสี่ยงภัยไปให้ผู้รับประกันภัยต่อ เมื่อเห็นว่าภัยที่ต้องการรับประกันไว้นั้นมีโอกาสเสี่ยงสูง การรับเสี่ยงภัยเองทั้งหมด
อาจเกิดผลเสียหายต่อบริษัทได้ จึงจ าเป็นต้องเอาประกันภัยต่อออกไป 
  3.1.2 กำรประกันภัยประเภทอื่นของผู้เอำประกันภัย มีความเป็นไปได้ว่า ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่ง
อาจจะมีการเอาประกันภัยหลายประเภทไว้กับบริษัทประกันภัยรายหนึ่ง เช่น มีทั้งการประกันภัยรถยนต์ การ
ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย การประกันภัยโรงงาน การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยต้องตัดสินใจใชท้างเลือกที่เหมาะสม เพราะหากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่รับประกันภัยงานหนึง่ ผู้เอา-
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เงื่อนไขไปนั้นเป็นเพราะเหตุผลใด ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยกับตัวแทนประกันวินาศภัยด้วย   
 3.3 การจัดท าเอกสารประกอบ เมื่อมีการตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใช้วิธีการใด เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยจะต้องจัดท าเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐานเสมอ ซึ่งเอกสารเหล่านั้นอาจจะประกอบด้วยใบค าขอเอา
ประกันภัย รายงานการส ารวจภัย และจดหมายโต้ตอบระหว่างกันทั้งหมด เอกสารเหล่านั้นจะต้องจัดเก็บไว้ในแฟ้ม
ลูกค้า หากไม่มีการจัดท าเอกสารประกอบแล้ว บริษัทจะไม่สามารถตรวจสอบติดตามการท างานต่างๆ ที่เกิดขึ้นมา 
ในอดีตได้เลย ซึ่งเอกสารเหล่านี้จึงจ าเป็นและมีประโยชน์ต่อการตรวจสอบเมื่อเกิดความเสียหาย หรือเมื่อท าการ
ตรวจสอบการพิจารณารับประกันภัย 
 
4. การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย 
 กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณารับประกันภัยเป็นวงจรที่ไม่มีการสิ้นสุด ซึ่งหมายความว่า เม่ือเจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยได้ตัดสินใจรับประกันภัยและออกกรมธรรม์ประกันภัยไปแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องคอยติดตามผล
การรับประกันภัยไปตลอดอายุของกรมธรรม์เป็นอย่างน้อยรวมไปถึงการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยด้วย การติดตามผล
นั้นสามารถท าได้โดยทบทวนการพิจารณารับประกันภัยและการวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนต่างๆ 
 การติดตามผลการตัดสินใจมีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยทราบว่า
การตัดสินใจที่ท าไปแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าพบว่าการตัดสินใจนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยก็ไม่ต้องท าอะไรนอกจากการติดตามผลเป็นระยะๆ ต่อไป แต่หากพบว่าการตัดสินใจที่ท าไปนั้นไม่ถูกต้อง 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็ต้องพิจารณาหาทางแก้ไข โดยทั่วไปแล้วในการพิจารณารับประกันภัยนั้นไม่มีการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้น การติดตามผลการตัดสินใจและการแก้ไขจึงเป็นภารกิจส าคัญที่ต้องท า 
 ภัยที่รับประกันมาแล้วนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยอันเนื่องมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ภัยที่เคยได้รับการพิจารณาว่า “ดี” ในช่วงเวลาหนึ่ง อาจเปลี่ยนแปลง
เป็นภัยที่ไม่ดีในอนาคตก็ได้ เช่น 1) การเปลี่ยนรถยนต์ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 2) การเปิดร้านท าผมในบ้านอยู่อาศัย  
3) การให้บุตรอายุ 16 ปีขับรถยนต์ที่เอาประกันภัย เป็นต้น จากตัวอย่างดังกล่าว อาจจะเปลี่ยนการตัดสินใจจากเดิมที่
ตกลงรับประกันภัยให้เป็นการงดต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัยในปัจจุบันได้ 
 4.1 สัญญาณเตือนภัย ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า การพิจารณารับประกันภัยที่ดีนั้น ต้องมีการติดตามเฝ้าดู 
ผลการรับประกันภัยเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ มิฉะนั้นอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นมากจนแก้ไขได้ยาก มีลักษณะของ
งานที่รับประกันภัยไว้ที่สามารถถือเป็นสัญญาณเตือนภัยให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยเร่งจัดการแก้ไขก่อน  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  4.1.1 มีงานประเภท “จ าเป็นต้องรับ” หรือที่เรียกว่า “ธุรกิจเกื้อกูล” (Accommodation Business) 
มากเกินไป ธุรกิจเกื้อกูล หมายถึง ธุรกิจที่ผู้รับประกันภัยยอมรับประกันภัยไว้จากนายหน้า ตัวแทน หรือผู้เอาประกันภัย 
โดยธุรกิจนั้นไม่น่าสนใจที่จะรับประกันภัย แต่ที่รับประกันภัยไว้เพื่อช่วยเหลือเกื้ อกูลความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง
ผู้รับประกันภัยกับนายหน้า ตัวแทน ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้น าธุรกิจอ่ืน
ที่คุ้มค่ามาประกันภัยไว้แล้ว (พจนานุกรม ศัพท์ประกันภัย, 2560) 
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4) ภัยที่ห้ามรับประกันภัย (Declined Risks) 
5) ส่วนที่รับเสี่ยงภัยไว้เอง (Retention) 
6) การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและการก าหนดราคา (Premium Rating and Pricing) 
7) อ านาจในการรับประกันภัย (Underwriting Authority) 
8) แนวทางการจัดประกันภัยต่อ (Reinsurance Arrangement Guidelines) เป็นต้น 

 3.2 ทางเลือกในการรับประกันภัย การตัดสินใจที่เหมาะสมของผู้พิจารณารับประกันภัยจะมี 3 ทางเลือก
ด้วยกันคือ 
  3.2.1 กำรตกลงรับเสี่ยงภัย (Acceptance)  
  3.2.2 กำรตกลงรับด้วยกำรเปลี่ยนแปลง (Acceptance with Modification) หากผู้พิจารณารับ
ประกันภัยวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่า ภัยรายนั้นมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติธรรมดา แต่เห็นว่าสามารถรับเสี่ยงภัยได้  
ผู้พิจารณารับประกันภัยก็อาจตกลงรับเสี่ยงภัย โดยเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญในการรับประกันภัยบางประการจาก
ข้อเสนอที่ได้รับมาในด้านเงื่อนไข ความคุ้มครอง จ านวนเงิน หรืออัตราเบี้ยประกันภัย เช่น จ ากัดความคุ้มครอง ปรับลด
จ านวนเงินเอาประกันภัย ก าหนดขีดจ ากัดความรับผิด ก าหนดความรับผิดส่วนแรก ก าหนดเงื่อนไขการประกันภัยร่วม 
หรือก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้น เป็นต้น 
  3.2.3 กำรปฏิเสธที่จะรับประกันภัย (Rejection หรือ Declination) เป็นเรื่องปกติที่เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังมีประสบการณ์น้อย มักจะเกิดความลังเลที่จะตัดสินใจเพราะกลัวผิดพลาด แต่
หากมีหลักการก็สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ การตัดสินใจนั้นต้องตั้งอยู่บนการพิจารณาข้อมูลที่ได้รับมาและ
การประเมินความเสี่ยงที่ใช้ข้อเท็จจริงประกอบ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็ต้อง
ตัดสินใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะทุกคนทุกฝ่ายล้วนต้องการทราบผลการพิจารณาโดยเร็ว ผู้ขอเอาประกันภัยเอง
และ/หรือตัวแทนประกันวินาศภัยต้องการทราบเพื่อที่จะได้หาทางออกอ่ืน เช่นไปส่งงานให้บริษัทประกันวินาศภัยรายอ่ืน
แทนเพื่อให้ภัยนั้นมีความคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาในช่วงนั้น การประวิงเร่ืองไว้โดยไม่ตัดสินใจเป็นเรื่องที่ไม่ควร
กระท าเป็นอย่างยิ่ง 
  กิจกรรมในขั้นตอนนี้มีความส าคัญเพราะจะต้องประเมินผลก่อนว่าผลที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้นจะ
เป็นอย่างไร ค าถามแรกสุดที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรถามตัวเองก็คือ ถ้าเลือกใช้ทางเลือกนี้แล้ว โอกาสใน
การท าก าไรของบริษัทจากการรับประกันภัยจะเป็นอย่างไร   
  การด าเนินการตามทางเลือกทั้งสามนั้น ต้องมีการด าเนินการต่อเนื่องไป เช่น ถ้าจะรับประกันภัยตามที่ 
ผู้ขอเอาประกันภัยเสนอมา ก็เป็นเรื่องของกระบวนการในการออกหนังสือคุ้มครองชั่วคราว หรือกรมธรรม์ประกันภัย
ต่อไป ส่วนการเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับงานนั้น ไม่ว่าจะเป็นงานรายใหม่ หรือการปฏิเสธที่จะไม่ต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัย จ าเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน มีเหตุผลและตั้งอยู่บนหลักการ ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญเช่นเดียวกัน 
และอาจจะเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้ตัวแทนประกันวินาศภัยทราบว่างานที่บริษัทจะรับประกันภัยนั้นควรมีลักษณะ
อย่างไรเพื่อเป็นผลดีต่อไปในอนาคต แต่ถ้าการตัดสินใจเป็นการรับประกันภัยโดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ขั้นตอน
ต่อไปก็คือการสื่อสารกลับไปให้ผู้ขอเอาประกันภัยหรือตัวแทนประกันวินาศภัยได้เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยอมรับข้อเสนอ
ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยหรือไม่ การสื่อสารนั้นต้องมีความชัดเจนว่า การที่เจ้าหน้าที่ได้เสนอเปลี่ยนแปลง
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เงื่อนไขไปนั้นเป็นเพราะเหตุผลใด ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยกับตัวแทนประกันวินาศภัยด้วย   
 3.3 การจัดท าเอกสารประกอบ เมื่อมีการตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใช้วิธีการใด เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยจะต้องจัดท าเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐานเสมอ ซึ่งเอกสารเหล่านั้นอาจจะประกอบด้วยใบค าขอเอา
ประกันภัย รายงานการส ารวจภัย และจดหมายโต้ตอบระหว่างกันทั้งหมด เอกสารเหล่านั้นจะต้องจัดเก็บไว้ในแฟ้ม
ลูกค้า หากไม่มีการจัดท าเอกสารประกอบแล้ว บริษัทจะไม่สามารถตรวจสอบติดตามการท างานต่างๆ ที่เกิดขึ้นมา 
ในอดีตได้เลย ซึ่งเอกสารเหล่านี้จึงจ าเป็นและมีประโยชน์ต่อการตรวจสอบเมื่อเกิดความเสียหาย หรือเมื่อท าการ
ตรวจสอบการพิจารณารับประกันภัย 
 
4. การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย 
 กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณารับประกันภัยเป็นวงจรที่ไม่มีการสิ้นสุด ซึ่งหมายความว่า เม่ือเจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยได้ตัดสินใจรับประกันภัยและออกกรมธรรม์ประกันภัยไปแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องคอยติดตามผล
การรับประกันภัยไปตลอดอายุของกรมธรรม์เป็นอย่างน้อยรวมไปถึงการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยด้วย การติดตามผล
นั้นสามารถท าได้โดยทบทวนการพิจารณารับประกันภัยและการวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนต่างๆ 
 การติดตามผลการตัดสินใจมีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยทราบว่า
การตัดสินใจที่ท าไปแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าพบว่าการตัดสินใจนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยก็ไม่ต้องท าอะไรนอกจากการติดตามผลเป็นระยะๆ ต่อไป แต่หากพบว่าการตัดสินใจที่ท าไปนั้นไม่ถูกต้อง 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็ต้องพิจารณาหาทางแก้ไข โดยทั่วไปแล้วในการพิจารณารับประกันภัยนั้นไม่มีการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้น การติดตามผลการตัดสินใจและการแก้ไขจึงเป็นภารกิจส าคัญที่ต้องท า 
 ภัยที่รับประกันมาแล้วนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยอันเนื่องมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ภัยที่เคยได้รับการพิจารณาว่า “ดี” ในช่วงเวลาหนึ่ง อาจเปลี่ยนแปลง
เป็นภัยที่ไม่ดีในอนาคตก็ได้ เช่น 1) การเปลี่ยนรถยนต์ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 2) การเปิดร้านท าผมในบ้านอยู่อาศัย  
3) การให้บุตรอายุ 16 ปีขับรถยนต์ที่เอาประกันภัย เป็นต้น จากตัวอย่างดังกล่าว อาจจะเปลี่ยนการตัดสินใจจากเดิมที่
ตกลงรับประกันภัยให้เป็นการงดต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัยในปัจจุบันได้ 
 4.1 สัญญาณเตือนภัย ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า การพิจารณารับประกันภัยที่ดีนั้น ต้องมีการติดตามเฝ้าดู 
ผลการรับประกันภัยเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ มิฉะนั้นอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นมากจนแก้ไขได้ยาก มีลักษณะของ
งานที่รับประกันภัยไว้ที่สามารถถือเป็นสัญญาณเตือนภัยให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยเร่งจัดการแก้ไขก่อน  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  4.1.1 มีงานประเภท “จ าเป็นต้องรับ” หรือที่เรียกว่า “ธุรกิจเกื้อกูล” (Accommodation Business) 
มากเกินไป ธุรกิจเกื้อกูล หมายถึง ธุรกิจที่ผู้รับประกันภัยยอมรับประกันภัยไว้จากนายหน้า ตัวแทน หรือผู้เอาประกันภัย 
โดยธุรกิจนั้นไม่น่าสนใจที่จะรับประกันภัย แต่ที่รับประกันภัยไว้เพื่อช่วยเหลือเกื้ อกูลความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง
ผู้รับประกันภัยกับนายหน้า ตัวแทน ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้น าธุรกิจอ่ืน
ที่คุ้มค่ามาประกันภัยไว้แล้ว (พจนานุกรม ศัพท์ประกันภัย, 2560) 
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4) ภัยที่ห้ามรับประกันภัย (Declined Risks) 
5) ส่วนที่รับเสี่ยงภัยไว้เอง (Retention) 
6) การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและการก าหนดราคา (Premium Rating and Pricing) 
7) อ านาจในการรับประกันภัย (Underwriting Authority) 
8) แนวทางการจัดประกันภัยต่อ (Reinsurance Arrangement Guidelines) เป็นต้น 

 3.2 ทางเลือกในการรับประกันภัย การตัดสินใจที่เหมาะสมของผู้พิจารณารับประกันภัยจะมี 3 ทางเลือก
ด้วยกันคือ 
  3.2.1 กำรตกลงรับเสี่ยงภัย (Acceptance)  
  3.2.2 กำรตกลงรับด้วยกำรเปลี่ยนแปลง (Acceptance with Modification) หากผู้พิจารณารับ
ประกันภัยวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่า ภัยรายนั้นมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติธรรมดา แต่เห็นว่าสามารถรับเสี่ยงภัยได้  
ผู้พิจารณารับประกันภัยก็อาจตกลงรับเสี่ยงภัย โดยเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญในการรับประกันภัยบางประการจาก
ข้อเสนอที่ได้รับมาในด้านเงื่อนไข ความคุ้มครอง จ านวนเงิน หรืออัตราเบี้ยประกันภัย เช่น จ ากัดความคุ้มครอง ปรับลด
จ านวนเงินเอาประกันภัย ก าหนดขีดจ ากัดความรับผิด ก าหนดความรับผิดส่วนแรก ก าหนดเงื่อนไขการประกันภัยร่วม 
หรือก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้น เป็นต้น 
  3.2.3 กำรปฏิเสธที่จะรับประกันภัย (Rejection หรือ Declination) เป็นเรื่องปกติที่เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังมีประสบการณ์น้อย มักจะเกิดความลังเลที่จะตัดสินใจเพราะกลัวผิดพลาด แต่
หากมีหลักการก็สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ การตัดสินใจนั้นต้องตั้งอยู่บนการพิจารณาข้อมูลที่ได้รับมาและ
การประเมินความเสี่ยงที่ใช้ข้อเท็จจริงประกอบ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็ต้อง
ตัดสินใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะทุกคนทุกฝ่ายล้วนต้องการทราบผลการพิจารณาโดยเร็ว ผู้ขอเอาประกันภัยเอง
และ/หรือตัวแทนประกันวินาศภัยต้องการทราบเพื่อที่จะได้หาทางออกอ่ืน เช่นไปส่งงานให้บริษัทประกันวินาศภัยรายอ่ืน
แทนเพื่อให้ภัยนั้นมีความคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาในช่วงนั้น การประวิงเร่ืองไว้โดยไม่ตัดสินใจเป็นเรื่องที่ไม่ควร
กระท าเป็นอย่างยิ่ง 
  กิจกรรมในขั้นตอนนี้มีความส าคัญเพราะจะต้องประเมินผลก่อนว่าผลที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้นจะ
เป็นอย่างไร ค าถามแรกสุดที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรถามตัวเองก็คือ ถ้าเลือกใช้ทางเลือกนี้แล้ว โอกาสใน
การท าก าไรของบริษัทจากการรับประกันภัยจะเป็นอย่างไร   
  การด าเนินการตามทางเลือกทั้งสามนั้น ต้องมีการด าเนินการต่อเนื่องไป เช่น ถ้าจะรับประกันภัยตามที่ 
ผู้ขอเอาประกันภัยเสนอมา ก็เป็นเรื่องของกระบวนการในการออกหนังสือคุ้มครองชั่วคราว หรือกรมธรรม์ประกันภัย
ต่อไป ส่วนการเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับงานนั้น ไม่ว่าจะเป็นงานรายใหม่ หรือการปฏิเสธที่จะไม่ต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัย จ าเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน มีเหตุผลและตั้งอยู่บนหลักการ ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญเช่นเดียวกัน 
และอาจจะเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้ตัวแทนประกันวินาศภัยทราบว่างานที่บริษัทจะรับประกันภัยนั้นควรมีลักษณะ
อย่างไรเพื่อเป็นผลดีต่อไปในอนาคต แต่ถ้าการตัดสินใจเป็นการรับประกันภัยโดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ขั้นตอน
ต่อไปก็คือการสื่อสารกลับไปให้ผู้ขอเอาประกันภัยหรือตัวแทนประกันวินาศภัยได้เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยอมรับข้อเสนอ
ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยหรือไม่ การสื่อสารนั้นต้องมีความชัดเจนว่า การที่เจ้าหน้าที่ได้เสนอเปลี่ยนแปลง

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 3.indd   151 4/10/2563 BE   3:56 PM



 

กาัจัดกาัพิจาัณาัับปัะกันภยัและกาัก าหรนดอัตัาเบี้ยปัะกันภยั     3-19 
 

   1) อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
(Loss Incurred) กับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Earned Premium) โดย  

(1)  ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนระหว่างปี หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี รวมกับ
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างปี และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนและส ารอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนระหว่างปีด้วย ดังแสดงตัวอย่างการค านวณในตารางที่ 3.3 
 

ตารางที่ 3.3 ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
           (หน่วย: พันบาท) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี 500 
บวก ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงระหว่างปี 110 
บวก ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 28 
บวก ส ารองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนระหว่างปี 5 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 643 

  
    (2)  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ หมายถึง เบี้ยประกันภัยส่วนที่บริษัทประกันวินาศภัยรับรู้
เป็นรายได้ตามระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาประกันภัยในระหว่างปี ดังแสดงตัวอย่างการค านวณในตารางที่ 3.4 
  

ตารางที่ 3.4 เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 
            (หน่วย: พันบาท) 

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 1,200 
บวก เบี้ยประกันภัยรับต่อ 300 
เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,500 
หัก เบี้ยประกันภัยต่อออก 250 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,250 
หัก ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของปี 210 
บวก ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของปีก่อน 220 
เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 1,260 
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  4.1.2 มีงานซึ่งอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์การรับประกันภัยมากเกินไป เช่น บริษัทมีกฎเกณฑ์ในการก าหนด
ขีดจ ากัดความรับผิดย่อยส าหรับภัยเสียหายเนื่องจากน้ าไว้ไม่เกิน 20,000 บาท แต่บริษัทมีการออกกรมธรรม์ประกันภัย
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บุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์ในสัดส่วน 80:20 แต่เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่า รถยนต์เชิงพาณิชย์มีสัดส่วน  
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เปลี่ยนแปลงทางธุรการเท่านั้น ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย หรือในการพิจารณาต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 
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เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยเห็นสมควร 
  (รายละเอียดของ 2 วิธีนี้กล่าวแล้วในบทที่ 4 ของ นว. 2) 
  4.2.3 กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงินด้ำนกำรรับประกันภัย นอกจากวิธีการการติดตามผลทั้ง  
2 วิธีข้างต้นนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน
ด้านการรับประกันภัยประกอบด้วย 
  อัตราส่วนทางการเงินด้านการรับประกันภัยที่นิยมใช้กัน ได้แก ่

1) อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 
2) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน (Loss Adjustment Expense Ratio) ซึ่ง

อัตราส่วนนี้นิยมน าไปค านวณรวมเป็นค่าสินไหมทดแทน 
3) อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Commission and Brokerage Ratio) 
4) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (Underwriting Expense Ratio) 
5) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operating Expense Ratio) 
6) อัตราส่วนรวม (Combined Ratio)  
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   1) อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
(Loss Incurred) กับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Earned Premium) โดย  

(1)  ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนระหว่างปี หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี รวมกับ
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างปี และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนและส ารอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนระหว่างปีด้วย ดังแสดงตัวอย่างการค านวณในตารางที่ 3.3 
 

ตารางที่ 3.3 ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
           (หน่วย: พันบาท) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี 500 
บวก ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงระหว่างปี 110 
บวก ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 28 
บวก ส ารองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนระหว่างปี 5 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 643 

  
    (2)  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ หมายถึง เบี้ยประกันภัยส่วนที่บริษัทประกันวินาศภัยรับรู้
เป็นรายได้ตามระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาประกันภัยในระหว่างปี ดังแสดงตัวอย่างการค านวณในตารางที่ 3.4 
  

ตารางที่ 3.4 เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 
            (หน่วย: พันบาท) 

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 1,200 
บวก เบี้ยประกันภัยรับต่อ 300 
เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,500 
หัก เบี้ยประกันภัยต่อออก 250 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,250 
หัก ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของปี 210 
บวก ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของปีก่อน 220 
เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 1,260 
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3-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

  4.1.2 มีงานซึ่งอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์การรับประกันภัยมากเกินไป เช่น บริษัทมีกฎเกณฑ์ในการก าหนด
ขีดจ ากัดความรับผิดย่อยส าหรับภัยเสียหายเนื่องจากน้ าไว้ไม่เกิน 20,000 บาท แต่บริษัทมีการออกกรมธรรม์ประกันภัย
จ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดที่มีขีดจ ากัดความรับผิดย่อยส าหรับภัยดังกล่าวเกินกว่านั้น 
  4.1.3 มีค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้นมากจากความคุ้มครองประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป เช่น  
ค่าสินไหมทดแทนจากภัยเปียกน้ าจากการรับประกันภัยอาคารชุดจ านวนมากไว้ 
  4.1.4 ยอดรวมของธุรกิจ (Portfolio) มีความไม่สมดุลจากงานประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป  
ท าให้ผลการรับประกันภัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น บริษัทประกันวินาศภัยมีนโยบายที่จะรับประกันภัยรถยนต์ส่วน
บุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์ในสัดส่วน 80:20 แต่เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่า รถยนต์เชิงพาณิชย์มีสัดส่วน  
ถึงร้อยละ 30 ซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าบริษัทอ่ืนๆ หรือจากสาเหตุอื่น 
  4.1.5 การให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยมากเกินไป เนื่องจากการแข่งขันที่สูงของธุรกิจประกันวินาศภัยท า
ให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องแข่งกันให้ส่วนลดเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือผิดไปจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ให้
ส่วนลดประวัติดีส าหรับรถยนต์ตั้งแต่เริ่มท าประกันภัยปีแรก หรือให้ส่วนลดกลุ่มทั้งๆ ที่รถยนต์ไม่อยู่ในกลุ่ม เป็นต้น  
 4.2 วิธีการติดตามผลการพิจารณารับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถใช้วิธีการติดตาม
ผลได้ 3 วิธี ดังนี้ 
  4.2.1 กำรทบทวนกำรตัดสินใจเป็นรำยๆ ไป หมายถึง การทบทวนผลการตัดสินใจเมื่อเจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยเห็นว่า ผลการรับประกันภัยที่ผ่านมาไม่ดี สภาพความเสี่ยงภัยเปลี่ยนแปลงไป หรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรการเท่านั้น ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย หรือในการพิจารณาต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 
  4.2.2 กำรทบทวนผลรวมธุรกิจแต่ละประเภท หมายถึง การทบทวนผลการรับประกันภัยรวมของ
ตัวแทนประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่ง หรือเป็นการทบทวนผลการรับประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามที่
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยเห็นสมควร 
  (รายละเอียดของ 2 วิธีนี้กล่าวแล้วในบทที่ 4 ของ นว. 2) 
  4.2.3 กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงินด้ำนกำรรับประกันภัย นอกจากวิธีการการติดตามผลทั้ง  
2 วิธีข้างต้นนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน
ด้านการรับประกันภัยประกอบด้วย 
  อัตราส่วนทางการเงินด้านการรับประกันภัยที่นิยมใช้กัน ได้แก ่

1) อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 
2) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน (Loss Adjustment Expense Ratio) ซึ่ง

อัตราส่วนนี้นิยมน าไปค านวณรวมเป็นค่าสินไหมทดแทน 
3) อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Commission and Brokerage Ratio) 
4) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (Underwriting Expense Ratio) 
5) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operating Expense Ratio) 
6) อัตราส่วนรวม (Combined Ratio)  

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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   1) อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
(Loss Incurred) กับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Earned Premium) โดย  

(1)  ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนระหว่างปี หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี รวมกับ
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างปี และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนและส ารอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนระหว่างปีด้วย ดังแสดงตัวอย่างการค านวณในตารางที่ 3.3 
 

ตารางที่ 3.3 ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
           (หน่วย: พันบาท) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี 500 
บวก ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงระหว่างปี 110 
บวก ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 28 
บวก ส ารองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนระหว่างปี 5 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 643 

  
    (2)  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ หมายถึง เบี้ยประกันภัยส่วนที่บริษัทประกันวินาศภัยรับรู้
เป็นรายได้ตามระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาประกันภัยในระหว่างปี ดังแสดงตัวอย่างการค านวณในตารางที่ 3.4 
  

ตารางที่ 3.4 เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 
            (หน่วย: พันบาท) 

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 1,200 
บวก เบี้ยประกันภัยรับต่อ 300 
เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,500 
หัก เบี้ยประกันภัยต่อออก 250 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,250 
หัก ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของปี 210 
บวก ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของปีก่อน 220 
เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 1,260 
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   4) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
(Operating Expenses) กับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) 

 

 
                 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   

                  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
 

   5) อัตราส่วนรวม หมายถึง ผลรวมของอัตราส่วนข้างต้นทั้ง 4 อัตราส่วน 
  อัตราส่วนรวม ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะแสดงถึงประสทิธิภาพของบริษัทประกันวินาศภัยว่าสามารถจะ

ท าก าไรจากงานที่รับประกันภัย (Underwriting Profit) ได้หรือไม่ โดยไม่รวมถึง ผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Investment Income) จากเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันวินาศภัยไดร้ับมา หากอัตราส่วนรวมเท่ากับหรือเกินร้อยละ 
100 แสดงว่า บริษัทไม่มีผลก าไรหรือขาดทุนจากการรับประกันภัย ตีความได้ว่า เบี้ยประกันภัยทุกๆ บาทที่ได้รับมา
ต้องน าไปจ่ายค่าสินไหมทดแทนและต้นทุนค่าใช้จ่ายจนหมด จึงไม่มีเบี้ยประกันภัยเหลือเป็นก าไร  

  บริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่งอาจจะก าหนดนโยบายด้านอัตราส่วนรวมไว้แตกต่างกันตาม
ประเภทของธุรกิจ (Portfolio) หรือตามส่วนของธุรกิจ (Segment) ตัวอย่างเช่น การประกันภัยรถยนต์เชิงพาณิชย์
อาจยอมให้มีอัตราส่วนรวมได้ถึงร้อยละ 110 ในขณะที่การประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลมีอัตราส่วนรวมที่ร้อยละ 90 
เมื่อน าอัตราส่วนทั้งสองมารวมกันโดยมีการควบคุมสัดส่วนการรับประกันภัยรถยนต์ทั้งสองประเภท อัตราส่วนรวมโดย
เฉลี่ยของการประกันรถยนต์ทั้งหมดจึงถูกควบคุมให้อยู่ภายใต้ร้อยละ 100 ได้ 
  ตัวอย่างที่ 3.5 การค านวณอัตราส่วน 
   1) ข้อมูล ณ วันสิ้นปี 

ค่าสินไหมทดแทนจา่ย 9,802 บาท 
ส ารองค่าสนิไหมทดแทน ณ วนัต้นปี 1,467 บาท 
ส ารองค่าสนิไหมทดแทน ณ วนัสิ้นปี 2,336 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 409 บาท 
ส ารองค่าใช้จา่ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 85 บาท 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธ ิ 18,506 บาท 
ส ารองเบี้ยประกนัภัย ณ วันสิ้นปี 7,402 บาท 
ส ารองเบี้ยประกนัภัย ณ วันตน้ปี 6,335 บาท 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ  3,705  บาท 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอ่ืน  1,800  บาท 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน  4,200  บาท  

 
 
 

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน   =       100 

 

3-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

   อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) เป็นอัตราส่วนประเภทที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ต้องให้ความสนใจมากที่สุดเป็นล าดับแรก เพราะอัตราส่วนนี้สะท้อนถึงคุณภาพของงานที่รับประกันภัยโดยตรงและ  
มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย หากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อใด อัตราส่วนนี้
จะเปลี่ยนแปลงทันที และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ยากกว่าอัตราส่วนประเภทอื่น  

  การค านวณหาอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนแบบง่ายๆ ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใดฉบับหนึ่ง 
จะค านวณจากระยะเวลาที่คุ้มครองแบบเฉลี่ยรายปี ดังนี้ 

 
                                                          ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี   

                                  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้
 
  ตัวอย่าง ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งมีการประกันภัยรถยนต์หนึ่งคัน เร่ิมคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม มี

เบี้ยประกันภัย 20,000 บาท ระยะเวลาเอาประกันภัยท่ีผ่านมาสามเดือน (90 วัน) เกิดความเสียหายจากการชนสอง
ครั้ง เป็นเงิน 8,000 บาท เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนรวม 40 บาท เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
ตามระยะเวลาที่คุ้มครองจึงเท่ากับ 20,000  90/365 = 4,931 บาท จะเห็นได้ว่าในเวลาเพียงสามเดือน อัตราส่วน 
ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยรายนี้ เท่ากับร้อยละ 163 แล้ว [ค านวณจาก {(8,000 + 40)/4,931} x 100] 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทนเพื่อติดตามผลการรับ
ประกันภัยอย่างใกล้ชิดต่อไป 
   2) อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Com-
mission and Brokerage) กับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium)  

 
                   ค่าจ้างและค าบ าเหนจ็  

                 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
   3) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัยอื่น (Other Underwriting Expenses) กับ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย เช่น เงินเดือนของพนักงานในฝ่ายรับ
ประกันภัย ค่าเช่าส านักงานส่วนที่ใช้โดยฝ่ายรับประกันภัย เป็นต้น   

 

 
                    ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอื่น   

                         เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
 
 

อัตราส่วนคา่สินไหมทดแทน  =     

อัตราส่วนคา่จ้างและค่าบ าเหนจ็   =  
  =     

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น   =     

  100 

  100 

  100 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

   อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) เป็นอัตราส่วนประเภทที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ต้องให้ความสนใจมากที่สุดเป็นล าดับแรก เพราะอัตราส่วนนี้สะท้อนถึงคุณภาพของงานที่รับประกันภัยโดยตรงและ  
มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย หากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อใด อัตราส่วนนี้
จะเปลี่ยนแปลงทันที และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ยากกว่าอัตราส่วนประเภทอื่น  

  การค านวณหาอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนแบบง่ายๆ ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใดฉบับหนึ่ง 
จะค านวณจากระยะเวลาที่คุ้มครองแบบเฉลี่ยรายปี ดังนี้ 

 
                                                          ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี   

                                  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้
 
  ตัวอย่าง ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งมีการประกันภัยรถยนต์หนึ่งคัน เร่ิมคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม มี

เบี้ยประกันภัย 20,000 บาท ระยะเวลาเอาประกันภัยท่ีผ่านมาสามเดือน (90 วัน) เกิดความเสียหายจากการชนสอง
ครั้ง เป็นเงิน 8,000 บาท เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนรวม 40 บาท เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
ตามระยะเวลาที่คุ้มครองจึงเท่ากับ 20,000  90/365 = 4,931 บาท จะเห็นได้ว่าในเวลาเพียงสามเดือน อัตราส่วน 
ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยรายนี้ เท่ากับร้อยละ 163 แล้ว [ค านวณจาก {(8,000 + 40)/4,931} x 100] 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทนเพื่อติดตามผลการรับ
ประกันภัยอย่างใกล้ชิดต่อไป 
   2) อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Com-
mission and Brokerage) กับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium)  

 
                   ค่าจ้างและค าบ าเหนจ็  

                 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
   3) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัยอื่น (Other Underwriting Expenses) กับ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย เช่น เงินเดือนของพนักงานในฝ่ายรับ
ประกันภัย ค่าเช่าส านักงานส่วนที่ใช้โดยฝ่ายรับประกันภัย เป็นต้น   

 

 
                    ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอื่น   

                         เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
 
 

อัตราส่วนคา่สินไหมทดแทน  =     

อัตราส่วนคา่จ้างและค่าบ าเหนจ็   =  
  =     

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น   =     

  100 

  100 

  100 
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                 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
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                    ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอื่น   
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  100 

  100 
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   4) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
(Operating Expenses) กับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) 

 

 
                 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   

                  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
 

   5) อัตราส่วนรวม หมายถึง ผลรวมของอัตราส่วนข้างต้นทั้ง 4 อัตราส่วน 
  อัตราส่วนรวม ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะแสดงถึงประสทิธิภาพของบริษัทประกันวินาศภัยว่าสามารถจะ

ท าก าไรจากงานที่รับประกันภัย (Underwriting Profit) ได้หรือไม่ โดยไม่รวมถึง ผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Investment Income) จากเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันวินาศภัยไดร้ับมา หากอัตราส่วนรวมเท่ากับหรือเกินร้อยละ 
100 แสดงว่า บริษัทไม่มีผลก าไรหรือขาดทุนจากการรับประกันภัย ตีความได้ว่า เบี้ยประกันภัยทุกๆ บาทที่ได้รับมา
ต้องน าไปจ่ายค่าสินไหมทดแทนและต้นทุนค่าใช้จ่ายจนหมด จึงไม่มีเบี้ยประกันภัยเหลือเป็นก าไร  

  บริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่งอาจจะก าหนดนโยบายด้านอัตราส่วนรวมไว้แตกต่างกันตาม
ประเภทของธุรกิจ (Portfolio) หรือตามส่วนของธุรกิจ (Segment) ตัวอย่างเช่น การประกันภัยรถยนต์เชิงพาณิชย์
อาจยอมให้มีอัตราส่วนรวมได้ถึงร้อยละ 110 ในขณะที่การประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลมีอัตราส่วนรวมที่ร้อยละ 90 
เมื่อน าอัตราส่วนทั้งสองมารวมกันโดยมีการควบคุมสัดส่วนการรับประกันภัยรถยนต์ทั้งสองประเภท อัตราส่วนรวมโดย
เฉลี่ยของการประกันรถยนต์ทั้งหมดจึงถูกควบคุมให้อยู่ภายใต้ร้อยละ 100 ได้ 
  ตัวอย่างที่ 3.5 การค านวณอัตราส่วน 
   1) ข้อมูล ณ วันสิ้นปี 

ค่าสินไหมทดแทนจา่ย 9,802 บาท 
ส ารองค่าสนิไหมทดแทน ณ วนัต้นปี 1,467 บาท 
ส ารองค่าสนิไหมทดแทน ณ วนัสิ้นปี 2,336 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 409 บาท 
ส ารองค่าใช้จา่ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 85 บาท 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธ ิ 18,506 บาท 
ส ารองเบี้ยประกนัภัย ณ วันสิ้นปี 7,402 บาท 
ส ารองเบี้ยประกนัภัย ณ วันตน้ปี 6,335 บาท 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ  3,705  บาท 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอ่ืน  1,800  บาท 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน  4,200  บาท  

 
 
 

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน   =       100 
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   อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) เป็นอัตราส่วนประเภทที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ต้องให้ความสนใจมากที่สุดเป็นล าดับแรก เพราะอัตราส่วนนี้สะท้อนถึงคุณภาพของงานที่รับประกันภัยโดยตรงและ  
มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย หากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อใด อัตราส่วนนี้
จะเปลี่ยนแปลงทันที และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ยากกว่าอัตราส่วนประเภทอื่น  

  การค านวณหาอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนแบบง่ายๆ ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใดฉบับหนึ่ง 
จะค านวณจากระยะเวลาที่คุ้มครองแบบเฉลี่ยรายปี ดังนี้ 

 
                                                          ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี   

                                  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้
 
  ตัวอย่าง ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งมีการประกันภัยรถยนต์หนึ่งคัน เร่ิมคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม มี

เบี้ยประกันภัย 20,000 บาท ระยะเวลาเอาประกันภัยท่ีผ่านมาสามเดือน (90 วัน) เกิดความเสียหายจากการชนสอง
ครั้ง เป็นเงิน 8,000 บาท เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนรวม 40 บาท เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
ตามระยะเวลาที่คุ้มครองจึงเท่ากับ 20,000  90/365 = 4,931 บาท จะเห็นได้ว่าในเวลาเพียงสามเดือน อัตราส่วน 
ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยรายนี้ เท่ากับร้อยละ 163 แล้ว [ค านวณจาก {(8,000 + 40)/4,931} x 100] 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทนเพื่อติดตามผลการรับ
ประกันภัยอย่างใกล้ชิดต่อไป 
   2) อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Com-
mission and Brokerage) กับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium)  

 
                   ค่าจ้างและค าบ าเหนจ็  

                 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
   3) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัยอื่น (Other Underwriting Expenses) กับ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย เช่น เงินเดือนของพนักงานในฝ่ายรับ
ประกันภัย ค่าเช่าส านักงานส่วนที่ใช้โดยฝ่ายรับประกันภัย เป็นต้น   

 

 
                    ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอื่น   

                         เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
 
 

อัตราส่วนคา่สินไหมทดแทน  =     

อัตราส่วนคา่จ้างและค่าบ าเหนจ็   =  
  =     

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น   =     

  100 

  100 

  100 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ครั้ง เป็นเงิน 8,000 บาท เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนรวม 40 บาท เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
ตามระยะเวลาที่คุ้มครองจึงเท่ากับ 20,000  90/365 = 4,931 บาท จะเห็นได้ว่าในเวลาเพียงสามเดือน อัตราส่วน 
ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยรายนี้ เท่ากับร้อยละ 163 แล้ว [ค านวณจาก {(8,000 + 40)/4,931} x 100] 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทนเพื่อติดตามผลการรับ
ประกันภัยอย่างใกล้ชิดต่อไป 
   2) อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Com-
mission and Brokerage) กับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium)  

 
                   ค่าจ้างและค าบ าเหนจ็  

                 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
   3) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัยอื่น (Other Underwriting Expenses) กับ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย เช่น เงินเดือนของพนักงานในฝ่ายรับ
ประกันภัย ค่าเช่าส านักงานส่วนที่ใช้โดยฝ่ายรับประกันภัย เป็นต้น   

 

 
                    ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอื่น   

                         เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
 
 

อัตราส่วนคา่สินไหมทดแทน  =     

อัตราส่วนคา่จ้างและค่าบ าเหนจ็   =  
  =     

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น   =     

  100 

  100 

  100 
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   อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) เป็นอัตราส่วนประเภทที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ต้องให้ความสนใจมากที่สุดเป็นล าดับแรก เพราะอัตราส่วนนี้สะท้อนถึงคุณภาพของงานที่รับประกันภัยโดยตรงและ  
มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย หากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อใด อัตราส่วนนี้
จะเปลี่ยนแปลงทันที และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ยากกว่าอัตราส่วนประเภทอื่น  

  การค านวณหาอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนแบบง่ายๆ ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใดฉบับหนึ่ง 
จะค านวณจากระยะเวลาที่คุ้มครองแบบเฉลี่ยรายปี ดังนี้ 

 
                                                          ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี   

                                  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้
 
  ตัวอย่าง ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งมีการประกันภัยรถยนต์หนึ่งคัน เร่ิมคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม มี

เบี้ยประกันภัย 20,000 บาท ระยะเวลาเอาประกันภัยท่ีผ่านมาสามเดือน (90 วัน) เกิดความเสียหายจากการชนสอง
ครั้ง เป็นเงิน 8,000 บาท เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนรวม 40 บาท เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
ตามระยะเวลาที่คุ้มครองจึงเท่ากับ 20,000  90/365 = 4,931 บาท จะเห็นได้ว่าในเวลาเพียงสามเดือน อัตราส่วน 
ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยรายนี้ เท่ากับร้อยละ 163 แล้ว [ค านวณจาก {(8,000 + 40)/4,931} x 100] 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทนเพื่อติดตามผลการรับ
ประกันภัยอย่างใกล้ชิดต่อไป 
   2) อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Com-
mission and Brokerage) กับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium)  

 
                   ค่าจ้างและค าบ าเหนจ็  

                 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
   3) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัยอื่น (Other Underwriting Expenses) กับ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย เช่น เงินเดือนของพนักงานในฝ่ายรับ
ประกันภัย ค่าเช่าส านักงานส่วนที่ใช้โดยฝ่ายรับประกันภัย เป็นต้น   

 

 
                    ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอื่น   

                         เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
 
 

อัตราส่วนคา่สินไหมทดแทน  =     

อัตราส่วนคา่จ้างและค่าบ าเหนจ็   =  
  =     

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น   =     

  100 

  100 

  100 

 

กาัจัดกาัพิจาัณาัับปัะกันภยัและกาัก าหรนดอัตัาเบี้ยปัะกันภยั     3-21 
 

   4) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
(Operating Expenses) กับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) 

 

 
                 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   

                  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
 

   5) อัตราส่วนรวม หมายถึง ผลรวมของอัตราส่วนข้างต้นทั้ง 4 อัตราส่วน 
  อัตราส่วนรวม ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะแสดงถึงประสทิธิภาพของบริษัทประกันวินาศภัยว่าสามารถจะ

ท าก าไรจากงานที่รับประกันภัย (Underwriting Profit) ได้หรือไม่ โดยไม่รวมถึง ผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Investment Income) จากเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันวินาศภัยไดร้ับมา หากอัตราส่วนรวมเท่ากับหรือเกินร้อยละ 
100 แสดงว่า บริษัทไม่มีผลก าไรหรือขาดทุนจากการรับประกันภัย ตีความได้ว่า เบี้ยประกันภัยทุกๆ บาทที่ได้รับมา
ต้องน าไปจ่ายค่าสินไหมทดแทนและต้นทุนค่าใช้จ่ายจนหมด จึงไม่มีเบี้ยประกันภัยเหลือเป็นก าไร  

  บริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่งอาจจะก าหนดนโยบายด้านอัตราส่วนรวมไว้แตกต่างกันตาม
ประเภทของธุรกิจ (Portfolio) หรือตามส่วนของธุรกิจ (Segment) ตัวอย่างเช่น การประกันภัยรถยนต์เชิงพาณิชย์
อาจยอมให้มีอัตราส่วนรวมได้ถึงร้อยละ 110 ในขณะท่ีการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลมีอัตราส่วนรวมที่ร้อยละ 90 
เมื่อน าอัตราส่วนทั้งสองมารวมกันโดยมีการควบคุมสัดส่วนการรับประกันภัยรถยนต์ทั้งสองประเภท อัตราส่วนรวมโดย
เฉลี่ยของการประกันรถยนต์ทั้งหมดจึงถูกควบคุมให้อยู่ภายใต้ร้อยละ 100 ได้ 
  ตัวอย่างที่ 3.5 การค านวณอัตราส่วน 
   1) ข้อมูล ณ วันสิ้นปี 

ค่าสินไหมทดแทนจา่ย 9,802 บาท 
ส ารองค่าสนิไหมทดแทน ณ วนัต้นปี 1,467 บาท 
ส ารองค่าสนิไหมทดแทน ณ วนัสิ้นปี 2,336 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 409 บาท 
ส ารองค่าใช้จา่ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 85 บาท 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธ ิ 18,506 บาท 
ส ารองเบี้ยประกนัภัย ณ วันสิ้นปี 7,402 บาท 
ส ารองเบี้ยประกนัภัย ณ วันตน้ปี 6,335 บาท 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ  3,705  บาท 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอ่ืน  1,800  บาท 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน  4,200  บาท  

 
 
 

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน   =       100 

�� 3.indd   155 4/10/2563 BE   3:56 PM
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เรื่องที่ 3.2  
การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
   
 

ในการพิจารณารับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องตระหนักถึงความส าคัญของการก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัย ในขั้นตอนของการท าข้อเสนอการประกันภัยให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยหรือผ่านตัวแทนประกัน
วินาศภัยก็ตาม ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่สามารถท าความเข้าใจกับเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อก าหนดต่างๆ ได้
โดยง่าย ผู้ขอเอาประกันภัยจึงอาจใช้วิธีเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยจาก
หลายบริษัทแทนและอาจตัดสินใจท าประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยที่ให้ข้อเสนอที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่า
โดยไม่พิจารณาเร่ืองอื่นเลย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องชั่งน้ าหนักให้ดีระหว่างการใช้อัตราเบี้ย
ประกันภัยที่ต่ ากับก าไรจากการรับประกันภัยที่อาจหายไปและเกิดความเสี่ยงด้านการประกันภัยอันส่งผลกระทบต่อ
เงินกองทุนของบริษัท ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงควรจะเป็นผู้แนะน าผู้ขอเอาประกันภัยว่า การพิจารณาเฉพาะ
เร่ืองของเบี้ยประกันภัยที่ต่ าอย่างเดียวนั้นอาจไม่เป็นผลดีต่อผู้ขอเอาประกันภัย 
 
1. ค าศัพท์ทีเ่กี่ยวข้องกับการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

เพื่อประโยชน์ในท าความเข้าใจในเรื่องการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยจึงจ าเป็นต้องรู้จักค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง
ด้วย ดังนี้ 

1.1 โอกาสเสี่ยงภัย (Exposure) ค าว่า Exposure พจนานุกรมค าศัพท์ประกันภัย (2560, น. 102) ให้
ความหมายว่า 1. สภาวะการเสี่ยงต่อความเสียหาย 2. ระดับของความเสี่ยงที่วัดได้ เช่น ในการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงักจะวัดระดับความเสี่ยงจากยอดขาย 3. ความเสี่ยงต่อความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุ
มาจากสิ่งแวดล้อม  

1.2 หน่วยเสี่ยงภัย (Exposure Unit) หมายถึง หน่วยของทรัพย์สินหรือวัตถุที่เอาประกันภัยซึ่งใช้เป็น
พื้นฐานในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และหน่วยเสี่ยงภัยนี้จะแปรไปตามลักษณะความคุ้มครอง1  เช่น ยอดขาย 
ค่าจ้าง เงินเดือน จ านวนคน จ านวนเงินเอาประกันภัย เป็นต้น หน่วยเสี่ยงภัยจะเป็นอะไรนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่ใช้เป็นฐาน 
(Exposure Base) เช่น ลักษณะความคุ้มครองและประเภทของการประกันภัย เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
หน่วยเสี่ยงภัยได้แก่ ปี-คน (Person-Year) การประกันภัยรถยนต์ หน่วยเสี่ยงภัยได้แก่ ปี-รถยนต์ (Vehicle-Year) การ
ประกันอัคคีภัย หน่วยเสี่ยงภัยได้แก่ ปี-ทุนประกัน (Sum Insured-Year) และการประกันภัยความรับผิด หน่วยเสี่ยงภัย 
ได้แก่ ยอดขาย จ านวนลูกจ้าง จ านวนพนักงาน พื้นที่ใช้สอย ยอดเงินเดือนหรือค่าจ้าง เป็นต้น  

ตัวอย่างเช่น การประกันภัยรถยนต์ 1 คันที่ได้เอาประกันภัยเป็นระยะเวลา 12 เดือนจะนับเป็น 1 ปี-รถยนต์ 
ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองมาเป็นเวลา 6 เดือน ก็จะถือว่ามีความคุ้มครองแล้ว 0.5 ปี-รถยนต์ เป็นต้น  

 
1ส านักงานอัตราเบี้ยประกันภัย. (2551). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย (น. 16). กรุงเทพฯ.  
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   2) วิธีการค านวณ 
    (1)  ค านวณค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี เท่ากับ ค่ าสินไหมทดแทนจ่าย – เงิน
ส ารองค่าสินไหมทดแทน ณ วันต้นปี + เงินส ารองค่าสินไหมทดแทน ณ วันสิ้นปี + ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทน + ส ารองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
     9,802 – 1,467 + 2,336 + 409 + 85 = 11,165 บาท 
    (2)  ค านวณเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ เท่ากับ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ + เงินส ารองเบี้ย
ประกันภัย ณ วันต้นปี – เงินส ารองเบี้ยประกันภัย ณ วันสิ้นปี 
     18,506 + 6,335 – 7,402 = 17,439 บาท 
    (3)  ค านวณอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 

     อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน    =  11,165   100
17,439

   

        =  64.02% 
    (4)  ค านวณอัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 

     อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ    =  3,705   100
18,506

   

         =  20.02% 
    (5)  ค านวณอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 

     อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น   =  1,800   100
18,506

  

        =  9.73% 
    (6)  ค านวณอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

     อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน    =  4,200   100
18,506

  

         =  22.70%  
    (7)  ค านวณอัตราส่วนรวม = 64.02% + 20.02% + 9.73% + 22.70% = 116.47% 
  จากตัวอย่างข้างต้นนี้ แสดงว่าบริษัทประกันวินาศภัยไม่มีผลก าไรจากการรับประกันภัย และเมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปในธุรกิจประกันวินาศภัยนัน้ อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนไม่ควรเกินร้อยละ 60 และ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมไม่ควรเกินร้อยละ 40 จากตัวอย่ างข้างต้นผู้บริหารของบริษัทจ าเป็นต้องตรวจสอบและ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
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เรื่องที่ 3.2  
การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
   
 

ในการพิจารณารับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องตระหนักถึงความส าคัญของการก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัย ในขั้นตอนของการท าข้อเสนอการประกันภัยให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยหรือผ่านตัวแทนประกัน
วินาศภัยก็ตาม ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่สามารถท าความเข้าใจกับเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อก าหนดต่างๆ ได้
โดยง่าย ผู้ขอเอาประกันภัยจึงอาจใช้วิธีเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยจาก
หลายบริษัทแทนและอาจตัดสินใจท าประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยที่ให้ข้อเสนอที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่า
โดยไม่พิจารณาเร่ืองอื่นเลย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องชั่งน้ าหนักให้ดีระหว่างการใช้อัตราเบี้ย
ประกันภัยที่ต่ ากับก าไรจากการรับประกันภัยที่อาจหายไปและเกิดความเสี่ยงด้านการประกันภัยอันส่งผลกระทบต่อ
เงินกองทุนของบริษัท ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงควรจะเป็นผู้แนะน าผู้ขอเอาประกันภัยว่า การพิจารณาเฉพาะ
เร่ืองของเบี้ยประกันภัยที่ต่ าอย่างเดียวนั้นอาจไม่เป็นผลดีต่อผู้ขอเอาประกันภัย 
 
1. ค าศัพท์ทีเ่กี่ยวข้องกับการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

เพื่อประโยชน์ในท าความเข้าใจในเรื่องการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยจึงจ าเป็นต้องรู้จักค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง
ด้วย ดังนี้ 

1.1 โอกาสเสี่ยงภัย (Exposure) ค าว่า Exposure พจนานุกรมค าศัพท์ประกันภัย (2560, น. 102) ให้
ความหมายว่า 1. สภาวะการเสี่ยงต่อความเสียหาย 2. ระดับของความเสี่ยงที่วัดได้ เช่น ในการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงักจะวัดระดับความเสี่ยงจากยอดขาย 3. ความเสี่ยงต่อความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุ
มาจากสิ่งแวดล้อม  

1.2 หน่วยเสี่ยงภัย (Exposure Unit) หมายถึง หน่วยของทรัพย์สินหรือวัตถุที่เอาประกันภัยซึ่งใช้เป็น
พื้นฐานในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และหน่วยเสี่ยงภัยนี้จะแปรไปตามลักษณะความคุ้มครอง1  เช่น ยอดขาย 
ค่าจ้าง เงินเดือน จ านวนคน จ านวนเงินเอาประกันภัย เป็นต้น หน่วยเสี่ยงภัยจะเป็นอะไรนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่ใช้เป็นฐาน 
(Exposure Base) เช่น ลักษณะความคุ้มครองและประเภทของการประกันภัย เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
หน่วยเสี่ยงภัยได้แก่ ปี-คน (Person-Year) การประกันภัยรถยนต์ หน่วยเสี่ยงภัยได้แก่ ปี-รถยนต์ (Vehicle-Year) การ
ประกันอัคคีภัย หน่วยเสี่ยงภัยได้แก่ ปี-ทุนประกัน (Sum Insured-Year) และการประกันภัยความรับผิด หน่วยเสี่ยงภัย 
ได้แก่ ยอดขาย จ านวนลูกจ้าง จ านวนพนักงาน พื้นที่ใช้สอย ยอดเงินเดือนหรือค่าจ้าง เป็นต้น  

ตัวอย่างเช่น การประกันภัยรถยนต์ 1 คันที่ได้เอาประกันภัยเป็นระยะเวลา 12 เดือนจะนับเป็น 1 ปี-รถยนต์ 
ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองมาเป็นเวลา 6 เดือน ก็จะถือว่ามีความคุ้มครองแล้ว 0.5 ปี-รถยนต์ เป็นต้น  

 
1ส านักงานอัตราเบี้ยประกันภัย. (2551). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย (น. 16). กรุงเทพฯ.  
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   2) วิธีการค านวณ 
    (1)  ค านวณค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี เท่ากับ ค่ าสินไหมทดแทนจ่าย – เงิน
ส ารองค่าสินไหมทดแทน ณ วันต้นปี + เงินส ารองค่าสินไหมทดแทน ณ วันสิ้นปี + ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทน + ส ารองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
     9,802 – 1,467 + 2,336 + 409 + 85 = 11,165 บาท 
    (2)  ค านวณเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ เท่ากับ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ + เงินส ารองเบี้ย
ประกันภัย ณ วันต้นปี – เงินส ารองเบี้ยประกันภัย ณ วันสิ้นปี 
     18,506 + 6,335 – 7,402 = 17,439 บาท 
    (3)  ค านวณอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 

     อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน    =  11,165   100
17,439

   

        =  64.02% 
    (4)  ค านวณอัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 

     อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ    =  3,705   100
18,506

   

         =  20.02% 
    (5)  ค านวณอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 

     อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น   =  1,800   100
18,506

  

        =  9.73% 
    (6)  ค านวณอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

     อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน    =  4,200   100
18,506

  

         =  22.70%  
    (7)  ค านวณอัตราส่วนรวม = 64.02% + 20.02% + 9.73% + 22.70% = 116.47% 
  จากตัวอย่างข้างต้นนี้ แสดงว่าบริษัทประกันวินาศภัยไม่มีผลก าไรจากการรับประกันภัย และเมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปในธุรกิจประกันวินาศภัยนัน้ อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนไม่ควรเกินร้อยละ 60 และ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมไม่ควรเกินร้อยละ 40 จากตัวอย่ างข้างต้นผู้บริหารของบริษัทจ าเป็นต้องตรวจสอบและ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
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1.5 ต้นทุนค่าเสียหาย (Loss Cost) หมายถึง ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหน่วยเสี่ยงภัย โดยยัง 
ไม่รวมส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า เบี้ยประกันภัยที่แท้จริง (Pure Premium) ซึ่งเป็นส่วนของ
เบี้ยประกันภัยเพียงพอต่อความเสี่ยงภัยที่แท้จริงหรือค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น 

1.6 ส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย (Premium Loading) หมายถึง ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรับ
ประกันภัย (Underwriting Expenses) เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ค่าจ้างและบ าเหน็จ ค่าใช้จ่าย
ในการรับประกันภัยอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และก าไร ในการค านวณบางครั้งอาจรวมปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อ 
(Inflation Rate) และอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) เข้าไปด้วย รายละเอียดมีดังนี้ 

 1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน (Loss Adjustment Expenses) หมายถึง จ านวน 
เงินที่บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายไปในการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ประเมินวินาศภัย
หรือผู้ส ารวจภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานในฝ่ายจัดการค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 

 2) ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จ หมายถึง ค่าจ้าง และค่าบ าเหน็จที่บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายให้แก่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย รวมถึงค่าบ าเหน็จที่บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายออกไปเนื่องในการรับ
ประกันภัยต่อ 

 3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น (Other Underwriting Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายอ่ืนใน
การรับประกันภัยนอกเหนือจากที่กล่าวแล้วข้างต้น โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในฝ่ ายรับประกันภัย 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์โทรศัพท์กรณีขายผ่านทางโทรศัพท์ เช่น ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าการใช้บริการข้อมูล 
และค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์โทรศัพท์ 

 4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน (Operating Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โดยทั่วไปของบริษัทประกันวินาศภัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายส านักงาน ค่าเสื่อมราคา และภาษี เป็นต้น  

 5) ก ำไรที่คำดว่ำจะได้รับ (Profit Margin) หมายถึง ส่วนที่เหลือจากเบี้ยประกันภัยหักต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในข้อ 1.6.1–1.6.4 ข้างต้นแล้ว 

1.7 อัตราเบี้ยประกันภัย (Premium Rate) คือ อัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัยที่เป็นผลรวมของ
ต้นทุนความเสียหาย กับส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย  

1.8 เบี้ยประกันภัย (Premium) คือ จ านวนเงินที่ได้จากอัตราเบี้ยประกันภัยคูณกับจ านวนหน่วยเสี่ยงภัย 
 
2. หลักการในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยถือได้ว่าเป็นการก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนที่บริษัทประกันวินาศภัยเรียก
เก็บจากผู้เอาประกันภัยโดยที่ยังไม่สามารถทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงได้ เพียงแต่อาศัยการคาดคะเนล่วงหน้า โดยคาดว่า 
เบี้ยประกันภัยที่เก็บมานั้นจะเพียงพอต่อค่าสินไหมทดแทนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และมีก าไรตาม
สมควร อย่างไรก็ตาม การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยก็ต้องมีหลักการเบื้องต้นเป็นแนวทาง 

หลักการในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยมี 3 ข้อ คือ 
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หน่วยเสี่ยงภัยจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท (ส านักงานอัตราเบี้ยประกันภัย, 2551, น. 17) คือ   
  1) หน่วยเสี่ยงภัยที่รับประกันภัย (Written Exposure) หมายถึง หน่วยเสี่ยงภัยที่บริษัทเริ่มต้นรับ 
ประกันภัยในปีหนึ่งๆ 

 2) หน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ (Earned Exposure) หมายถึง หน่วยเสี่ยงภัยที่มีอยู่ตามระยะเวลาที่คุ้มครอง
ในปีหนึ่งๆ 

 3) หน่วยเสี่ยงภัย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (In-force Exposure) หมายถึง หน่วยเสี่ยงภัยที่มีผลบังคับอยู่ 
ณ เวลาที่ระบุนั้น 

ตัวอย่างที่ 3.6 เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนในการค านวณหน่วยเสี่ยงภัยทั้ง 3 ประเภท จะขอยกตัวอย่างการ
ประกันภัยรถยนต์ 4 กรมธรรม์ ซึ่งแต่ละกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองรถยนต์ 1 คัน ในระยะเวลา 12 เดือน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ระยะเวลาคุ้มครองในตัวอย่างนี้มิได้ ใช้ระยะเวลาคุ้มครองแบบ Both dates 
   inclusive ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของไทย แต่เป็นแบบวันชนวัน เช่น 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม  
   2560  
 

1.3 ความถี่ของความเสียหาย (Loss Frequency) หมายถึง จ านวนคร้ังของการเกิดความเสียหายภายใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งสถิติความถี่ของความเสียหายสามารถน ามาใช้ในการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยต่อไปได้ 
การเกิดความเสียหายอาจมีความแตกต่างกันมากหรือน้อยตามลักษณะของภัย หรือประเภทของกิจการ ตัวอย่างเช่น 
การเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ในขณะที่การเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ าท่ วม เกิดได้น้อยครั้งกว่า หรือ
โรงงานผลิตเสื้อผ้าแห่งหนึ่งอาจจะมีคนงานที่ได้รับบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ จากการใช้เครื่องมือตัดเย็บเป็นจ านวนหลาย
ครั้งในรอบปีหนึ่งๆ หรือ ร้านขายพิซซ่าที่มีบริการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าก็อาจจะมีอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์
บ่อยครั้งในรอบปี เป็นต้น 

1.4 ความรุนแรงของความเสียหาย (Loss Severity) หมายถึง ขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยวัดค่าของความเสียหายเป็นตัวเงิน ซึ่งสถิติความรุนแรงของความเสียหายก็สามารถน าไปใช้
ในการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยได้เช่นกัน เช่น การเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ าท่วมมีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุน้อย
คร้ังกว่าอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน แต่ถ้าวัดเป็นความรุนแรงในรูปของตัวเงินแล้ว จะมีจ านวนเงินค่าเสียหายที่มากกว่า 

วันที่กรมธรรม์เร่ิมต้น
คุ้มครอง 

หน่วยเสี่ยงภัยที่รับ
ประกันภัย 

หน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ หน่วยเสี่ยงภัย ณ 
เวลาใดเวลาหนึ่ง 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 1 ม.ค. 2561 
1 มกราคม 2560 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
1 เมษายน 2560 1.00 0.00 0.75 0.25 1.00 
1 กรกฎาคม 2560 1.00 0.00 0.50 0.50 1.00 
1 ตุลาคม 2561 0.00 1.00 0.00 0.25 0.00 
รวม 3.00 1.00 2.25 1.00 2.00 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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1.5 ต้นทุนค่าเสียหาย (Loss Cost) หมายถึง ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหน่วยเสี่ยงภัย โดยยัง 
ไม่รวมส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า เบี้ยประกันภัยที่แท้จริง (Pure Premium) ซึ่งเป็นส่วนของ
เบี้ยประกันภัยเพียงพอต่อความเสี่ยงภัยที่แท้จริงหรือค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น 

1.6 ส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย (Premium Loading) หมายถึง ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรับ
ประกันภัย (Underwriting Expenses) เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ค่าจ้างและบ าเหน็จ ค่าใช้จ่าย
ในการรับประกันภัยอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และก าไร ในการค านวณบางครั้งอาจรวมปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อ 
(Inflation Rate) และอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) เข้าไปด้วย รายละเอียดมีดังนี้ 

 1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน (Loss Adjustment Expenses) หมายถึง จ านวน 
เงินที่บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายไปในการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ประเมินวินาศภัย
หรือผู้ส ารวจภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานในฝ่ายจัดการค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 

 2) ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จ หมายถึง ค่าจ้าง และค่าบ าเหน็จที่บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายให้แก่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย รวมถึงค่าบ าเหน็จที่บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายออกไปเนื่องในการรับ
ประกันภัยต่อ 

 3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น (Other Underwriting Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายอ่ืนใน
การรับประกันภัยนอกเหนือจากที่กล่าวแล้วข้างต้น โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในฝ่ ายรับประกันภัย 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์โทรศัพท์กรณีขายผ่านทางโทรศัพท์ เช่น ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าการใช้บริการข้อมูล 
และค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์โทรศัพท์ 

 4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน (Operating Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โดยทั่วไปของบริษัทประกันวินาศภัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายส านักงาน ค่าเสื่อมราคา และภาษี เป็นต้น  

 5) ก ำไรที่คำดว่ำจะได้รับ (Profit Margin) หมายถึง ส่วนที่เหลือจากเบี้ยประกันภัยหักต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในข้อ 1.6.1–1.6.4 ข้างต้นแล้ว 

1.7 อัตราเบี้ยประกันภัย (Premium Rate) คือ อัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัยที่เป็นผลรวมของ
ต้นทุนความเสียหาย กับส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย  

1.8 เบี้ยประกันภัย (Premium) คือ จ านวนเงินที่ได้จากอัตราเบี้ยประกันภัยคูณกับจ านวนหน่วยเสี่ยงภัย 
 
2. หลักการในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยถือได้ว่าเป็นการก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนที่บริษัทประกันวินาศภัยเรียก
เก็บจากผู้เอาประกันภัยโดยที่ยังไม่สามารถทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงได้ เพียงแต่อาศัยการคาดคะเนล่วงหน้า โดยคาดว่า 
เบี้ยประกันภัยที่เก็บมานั้นจะเพียงพอต่อค่าสินไหมทดแทนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และมีก าไรตาม
สมควร อย่างไรก็ตาม การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยก็ต้องมีหลักการเบื้องต้นเป็นแนวทาง 

หลักการในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยมี 3 ข้อ คือ 
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หน่วยเสี่ยงภัยจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท (ส านักงานอัตราเบี้ยประกันภัย, 2551, น. 17) คือ   
  1) หน่วยเสี่ยงภัยที่รับประกันภัย (Written Exposure) หมายถึง หน่วยเสี่ยงภัยที่บริษัทเริ่มต้นรับ 
ประกันภัยในปีหนึ่งๆ 

 2) หน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ (Earned Exposure) หมายถึง หน่วยเสี่ยงภัยที่มีอยู่ตามระยะเวลาที่คุ้มครอง
ในปีหนึ่งๆ 

 3) หน่วยเสี่ยงภัย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (In-force Exposure) หมายถึง หน่วยเสี่ยงภัยที่มีผลบังคับอยู่ 
ณ เวลาที่ระบุนั้น 

ตัวอย่างที่ 3.6 เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนในการค านวณหน่วยเสี่ยงภัยทั้ง 3 ประเภท จะขอยกตัวอย่างการ
ประกันภัยรถยนต์ 4 กรมธรรม์ ซึ่งแต่ละกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองรถยนต์ 1 คัน ในระยะเวลา 12 เดือน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ระยะเวลาคุ้มครองในตัวอย่างนี้มิได้ ใช้ระยะเวลาคุ้มครองแบบ Both dates 
   inclusive ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของไทย แต่เป็นแบบวันชนวัน เช่น 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม  
   2560  
 

1.3 ความถี่ของความเสียหาย (Loss Frequency) หมายถึง จ านวนคร้ังของการเกิดความเสียหายภายใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งสถิติความถี่ของความเสียหายสามารถน ามาใช้ในการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยต่อไปได้ 
การเกิดความเสียหายอาจมีความแตกต่างกันมากหรือน้อยตามลักษณะของภัย หรือประเภทของกิจการ ตัวอย่างเช่น 
การเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ในขณะที่การเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ าท่ วม เกิดได้น้อยครั้งกว่า หรือ
โรงงานผลิตเสื้อผ้าแห่งหนึ่งอาจจะมีคนงานที่ได้รับบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ จากการใช้เครื่องมือตัดเย็บเป็นจ านวนหลาย
ครั้งในรอบปีหนึ่งๆ หรือ ร้านขายพิซซ่าที่มีบริการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าก็อาจจะมีอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์
บ่อยครั้งในรอบปี เป็นต้น 

1.4 ความรุนแรงของความเสียหาย (Loss Severity) หมายถึง ขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยวัดค่าของความเสียหายเป็นตัวเงิน ซึ่งสถิติความรุนแรงของความเสียหายก็สามารถน าไปใช้
ในการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยได้เช่นกัน เช่น การเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ าท่วมมีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุน้อย
คร้ังกว่าอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน แต่ถ้าวัดเป็นความรุนแรงในรูปของตัวเงินแล้ว จะมีจ านวนเงินค่าเสียหายที่มากกว่า 

วันที่กรมธรรม์เร่ิมต้น
คุ้มครอง 

หน่วยเสี่ยงภัยที่รับ
ประกันภัย 

หน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ หน่วยเสี่ยงภัย ณ 
เวลาใดเวลาหนึ่ง 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 1 ม.ค. 2561 
1 มกราคม 2560 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
1 เมษายน 2560 1.00 0.00 0.75 0.25 1.00 
1 กรกฎาคม 2560 1.00 0.00 0.50 0.50 1.00 
1 ตุลาคม 2561 0.00 1.00 0.00 0.25 0.00 
รวม 3.00 1.00 2.25 1.00 2.00 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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หน่วยเสี่ยงภัยจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท (ส านักงานอัตราเบี้ยประกันภัย, 2551, น. 17) คือ   
  1) หน่วยเสี่ยงภัยที่รับประกันภัย (Written Exposure) หมายถึง หน่วยเสี่ยงภัยที่บริษัทเริ่มต้นรับ 
ประกันภัยในปีหนึ่งๆ 

 2) หน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ (Earned Exposure) หมายถึง หน่วยเสี่ยงภัยที่มีอยู่ตามระยะเวลาที่คุ้มครอง
ในปีหนึ่งๆ 

 3) หน่วยเสี่ยงภัย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (In-force Exposure) หมายถึง หน่วยเสี่ยงภัยที่มีผลบังคับอยู่ 
ณ เวลาที่ระบุนั้น 

ตัวอย่างที่ 3.6 เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนในการค านวณหน่วยเสี่ยงภัยทั้ง 3 ประเภท จะขอยกตัวอย่างการ
ประกันภัยรถยนต์ 4 กรมธรรม์ ซึ่งแต่ละกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองรถยนต์ 1 คัน ในระยะเวลา 12 เดือน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ระยะเวลาคุ้มครองในตัวอย่างนี้มิได้ ใช้ระยะเวลาคุ้มครองแบบ Both dates 
   inclusive ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของไทย แต่เป็นแบบวันชนวัน เช่น 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม  
   2560  
 

1.3 ความถี่ของความเสียหาย (Loss Frequency) หมายถึง จ านวนคร้ังของการเกิดความเสียหายภายใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งสถิติความถี่ของความเสียหายสามารถน ามาใช้ในการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยต่อไปได้ 
การเกิดความเสียหายอาจมีความแตกต่างกันมากหรือน้อยตามลักษณะของภัย หรือประเภทของกิจการ ตัวอย่างเช่น 
การเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ในขณะที่การเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ าท่ วม เกิดได้น้อยครั้งกว่า หรือ
โรงงานผลิตเสื้อผ้าแห่งหนึ่งอาจจะมีคนงานที่ได้รับบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ จากการใช้เครื่องมือตัดเย็บเป็นจ านวนหลาย
ครั้งในรอบปีหนึ่งๆ หรือ ร้านขายพิซซ่าที่มีบริการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าก็อาจจะมีอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์
บ่อยครั้งในรอบปี เป็นต้น 

1.4 ความรุนแรงของความเสียหาย (Loss Severity) หมายถึง ขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยวัดค่าของความเสียหายเป็นตัวเงิน ซึ่งสถิติความรุนแรงของความเสียหายก็สามารถน าไปใช้
ในการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยได้เช่นกัน เช่น การเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ าท่วมมีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุน้อย
คร้ังกว่าอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน แต่ถ้าวัดเป็นความรุนแรงในรูปของตัวเงินแล้ว จะมีจ านวนเงินค่าเสียหายที่มากกว่า 

วันที่กรมธรรม์เร่ิมต้น
คุ้มครอง 

หน่วยเสี่ยงภัยที่รับ
ประกันภัย 

หน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ หน่วยเสี่ยงภัย ณ 
เวลาใดเวลาหนึ่ง 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 1 ม.ค. 2561 
1 มกราคม 2560 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
1 เมษายน 2560 1.00 0.00 0.75 0.25 1.00 
1 กรกฎาคม 2560 1.00 0.00 0.50 0.50 1.00 
1 ตุลาคม 2561 0.00 1.00 0.00 0.25 0.00 
รวม 3.00 1.00 2.25 1.00 2.00 
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ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยโจรกรรมที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

 
    ขั้นต่ า ขั้นสูง 

 1. การประกันภัยแบบเต็มมูลค่า 0.10%   6% 
    (Full Value Basis) 
 2. การประกันภัยแบบจ านวนเงินเอา 
    ประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็ม 
  (First Loss Basis)* 
   ก. ค านวณจากจ านวนเงินเอาประกันภัย 0.20%    8% 
   (First Loss Sum Insured) 
   ข. ค านวณจากมูลค่าเต็ม 0.05%    4% 
   (Full Value Sum Insured) 
 
 

*หมายเหตุ: การประกันภัยแบบจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็ม พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา  
     พิมพ์ครั้งท่ี 6 (แก้ไขเพิ่มเติม) ใช้ค าว่า การประกันภัยความเสียหายส่วนแรก  

 
จากตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นนี้ หากบริษัทประกันวินาศภัย รับประกันภัยแบบการประกันภัยเต็ม

มูลค่า แต่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่า 0.10% ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย (พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล) มาตรา 30) มีโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท 
 
3. ปัจจัยในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (Pricing Factors) 
 บริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยนั้นมีจ านวนมากและผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย
พอสมควร มีการแข่งขันกันสูงแทบจะตลอดเวลา ในภาวะตลาดเช่นนี้ บริษัทส่วนใหญ่มักจะใช้ราคาเป็นปัจจัยการ
แข่งขันเพื่อให้ได้งานมาโดยมิได้ค านึงถึงการมีผลก าไรและความยั่งยืนในระยะยาว กอปรกับการพิจารณารับประกันภัย
ที่ไม่รอบคอบ จึงมักจะส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยมีผลการรับประกันภัยไม่สู้ดี 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยจะสามารถค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
และต้นทุนทั้งหมดโดยยึดถือหลักการในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยทั้งสามข้อแล้วก็ตาม อัตราเบี้ยประกันภัย
ดังกล่าวอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกก่อนน าไปใช้จริงเมื่อค านึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบอีก 
 ปัจจัยอ่ืนๆ ในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทเช่น 
 3.1 วัตถุประสงค์ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท เช่น บริษัทเน้นผลก าไร (Profit-oriented) หรือ
เน้นด้านการขาย (Sales-oriented) หรือเน้นด้านการสร้างเสถียรภาพของราคา (Stabilized Price) 
 3.2 จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  
 3.3 ภาวะตลาดประกันวินาศภัย 
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2.1  มีความเพียงพอ (Adequacy) หมายความว่า อัตราเบี้ยประกันภัยต้องเพียงพอที่จะสามารถน ามา
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ค่าใช้จ่ายต่างๆ และมีผลก าไร  

2.2  แสดงถึงความแตกต่างของความเสี่ยงอย่างยุติธรรม (Fairly Discriminatory or Equitable) 
หมายความว่า ผู้เอาประกันภัยต้องเสียเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงของตน ผู้ที่มีความเสี่ยงมากย่อมต้องเสียเบี้ย
ประกันภัยมากกว่าผู้ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ผู้เอาประกันภัยที่ถูกจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงเดียวกันควรเสียเบี้ย
ประกันภัยเท่ากัน  

2.3  ไม่สูงจนเกินไป (Not Excessive) บริษัทประกันวินาศภัยไม่ควรที่จะหาก าไรเกินควรด้วยการก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยสูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับสภาพความเสี่ยงภัย และจ าเป็นต้องค านึงถึงความสามารถในการขายดว้ย
ว่า ถ้าอัตราสูงเกินไปจะมีผู้ท าประกันภัยหรือไม่โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดอ่อนตัว 

ในประเทศไทย อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันวินาศภัยก าหนด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย -
ทะเบียน (มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล)) ซึ่งย่อม
หมายความโดยปริยายว่า อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทน ามาใช้หลังจากผ่านความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ วนั้น 
เป็นไปตามหลักการ 3 ข้อข้างต้นแล้ว 

อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการยื่นขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยไว้ ดังนี้ 

1) บริษัทประกันวินาศภัยต้องแสดงวิธีการค านวณที่มาของอัตราเบี้ยประกันภัยโดยละเอียด พร้อมระบุ
สมมติฐานที่ใช้ 

2) กรณีต่ออายุ บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องแสดงผลการรับประกันภัยที่ผ่านมา  
3) บริษัทประกันวินาศภัยต้องแสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัทที่มั่นคง โดยพิจารณาจากเงินกองทุน 

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) จ านวนเร่ืองร้องเรียน ฯลฯ 
อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยเกือบทุกประเภทที่ใช้ในประเทศไทยและได้รับความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยแบบพิสัย 
(Range Rate) คือ มีขั้นต่ าและขั้นสูง บริษัทประกันวินาศภัยสามารถเลือกใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่อยู่ในพิสัยนี้ได้  
แต่ต้องไม่ต่ ากว่าอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยโจรกรรมที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

 
    ขั้นต่ า ขั้นสูง 

 1. การประกันภัยแบบเต็มมูลค่า 0.10%   6% 
    (Full Value Basis) 
 2. การประกันภัยแบบจ านวนเงินเอา 
    ประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็ม 
  (First Loss Basis)* 
   ก. ค านวณจากจ านวนเงินเอาประกันภัย 0.20%    8% 
   (First Loss Sum Insured) 
   ข. ค านวณจากมูลค่าเต็ม 0.05%    4% 
   (Full Value Sum Insured) 
 
 

*หมายเหตุ: การประกันภัยแบบจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็ม พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา  
     พิมพ์ครั้งท่ี 6 (แก้ไขเพิ่มเติม) ใช้ค าว่า การประกันภัยความเสียหายส่วนแรก  

 
จากตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นนี้ หากบริษัทประกันวินาศภัย รับประกันภัยแบบการประกันภัยเต็ม

มูลค่า แต่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่า 0.10% ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย (พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล) มาตรา 30) มีโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท 
 
3. ปัจจัยในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (Pricing Factors) 
 บริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยนั้นมีจ านวนมากและผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย
พอสมควร มีการแข่งขันกันสูงแทบจะตลอดเวลา ในภาวะตลาดเช่นนี้ บริษัทส่วนใหญ่มักจะใช้ราคาเป็นปัจจัยการ
แข่งขันเพื่อให้ได้งานมาโดยมิได้ค านึงถึงการมีผลก าไรและความยั่งยืนในระยะยาว กอปรกับการพิจารณารับประกันภัย
ที่ไม่รอบคอบ จึงมักจะส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยมีผลการรับประกันภัยไม่สู้ดี 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยจะสามารถค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
และต้นทุนทั้งหมดโดยยึดถือหลักการในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยทั้งสามข้อแล้วก็ตาม อัตราเบี้ยประกันภัย
ดังกล่าวอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกก่อนน าไปใช้จริงเมื่อค านึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบอีก 
 ปัจจัยอ่ืนๆ ในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทเช่น 
 3.1 วัตถุประสงค์ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท เช่น บริษัทเน้นผลก าไร (Profit-oriented) หรือ
เน้นด้านการขาย (Sales-oriented) หรือเน้นด้านการสร้างเสถียรภาพของราคา (Stabilized Price) 
 3.2 จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  
 3.3 ภาวะตลาดประกันวินาศภัย 
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    ขั้นต่ า ขั้นสูง 

 1. การประกันภัยแบบเต็มมูลค่า 0.10%   6% 
    (Full Value Basis) 
 2. การประกันภัยแบบจ านวนเงินเอา 
    ประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็ม 
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   ข. ค านวณจากมูลค่าเต็ม 0.05%    4% 
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     พิมพ์ครั้งท่ี 6 (แก้ไขเพิ่มเติม) ใช้ค าว่า การประกันภัยความเสียหายส่วนแรก  
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พอสมควร มีการแข่งขันกันสูงแทบจะตลอดเวลา ในภาวะตลาดเช่นนี้ บริษัทส่วนใหญ่มักจะใช้ราคาเป็นปัจจัยการ
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และต้นทุนทั้งหมดโดยยึดถือหลักการในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยทั้งสามข้อแล้วก็ตาม อัตราเบี้ยประกันภัย
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 3.3 ภาวะตลาดประกันวินาศภัย 

 

3-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

2.1  มีความเพียงพอ (Adequacy) หมายความว่า อัตราเบี้ยประกันภัยต้องเพียงพอที่จะสามารถน ามา
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ค่าใช้จ่ายต่างๆ และมีผลก าไร  

2.2  แสดงถึงความแตกต่างของความเสี่ยงอย่างยุติธรรม (Fairly Discriminatory or Equitable) 
หมายความว่า ผู้เอาประกันภัยต้องเสียเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงของตน ผู้ที่มีความเสี่ยงมากย่อมต้องเสียเบี้ย
ประกันภัยมากกว่าผู้ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ผู้เอาประกันภัยที่ถูกจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงเดียวกันควรเสียเบี้ย
ประกันภัยเท่ากัน  

2.3  ไม่สูงจนเกินไป (Not Excessive) บริษัทประกันวินาศภัยไม่ควรที่จะหาก าไรเกินควรด้วยการก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยสูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับสภาพความเสี่ยงภัย และจ าเป็นต้องค านึงถึงความสามารถในการขายดว้ย
ว่า ถ้าอัตราสูงเกินไปจะมีผู้ท าประกันภัยหรือไม่โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดอ่อนตัว 

ในประเทศไทย อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันวินาศภัยก าหนด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย -
ทะเบียน (มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล)) ซึ่งย่อม
หมายความโดยปริยายว่า อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทน ามาใช้หลังจากผ่านความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ วนั้น 
เป็นไปตามหลักการ 3 ข้อข้างต้นแล้ว 

อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการยื่นขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยไว้ ดังนี้ 

1) บริษัทประกันวินาศภัยต้องแสดงวิธีการค านวณที่มาของอัตราเบี้ยประกันภัยโดยละเอียด พร้อมระบุ
สมมติฐานที่ใช้ 

2) กรณีต่ออายุ บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องแสดงผลการรับประกันภัยที่ผ่านมา  
3) บริษัทประกันวินาศภัยต้องแสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัทที่มั่นคง โดยพิจารณาจากเงินกองทุน 

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) จ านวนเร่ืองร้องเรียน ฯลฯ 
อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยเกือบทุกประเภทที่ใช้ในประเทศไทยและได้รับความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยแบบพิสัย 
(Range Rate) คือ มีขั้นต่ าและขั้นสูง บริษัทประกันวินาศภัยสามารถเลือกใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่อยู่ในพิสัยนี้ได้  
แต่ต้องไม่ต่ ากว่าอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

กาัจัดกาัพิจาัณาัับปัะกันภยัและกาัก าหรนดอัตัาเบี้ยปัะกันภยั     3-27 
 

ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยโจรกรรมที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

 
    ขั้นต่ า ขั้นสูง 

 1. การประกันภัยแบบเต็มมูลค่า 0.10%   6% 
    (Full Value Basis) 
 2. การประกันภัยแบบจ านวนเงินเอา 
    ประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็ม 
  (First Loss Basis)* 
   ก. ค านวณจากจ านวนเงินเอาประกันภัย 0.20%    8% 
   (First Loss Sum Insured) 
   ข. ค านวณจากมูลค่าเต็ม 0.05%    4% 
   (Full Value Sum Insured) 
 
 

*หมายเหตุ: การประกันภัยแบบจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็ม พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา  
     พิมพ์ครั้งท่ี 6 (แก้ไขเพิ่มเติม) ใช้ค าว่า การประกันภัยความเสียหายส่วนแรก  

 
จากตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นนี้ หากบริษัทประกันวินาศภัย รับประกันภัยแบบการประกันภัยเต็ม

มูลค่า แต่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่า 0.10% ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย (พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล) มาตรา 30) มีโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท 
 
3. ปัจจัยในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (Pricing Factors) 
 บริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยนั้นมีจ านวนมากและผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย
พอสมควร มีการแข่งขันกันสูงแทบจะตลอดเวลา ในภาวะตลาดเช่นนี้ บริษัทส่วนใหญ่มักจะใช้ราคาเป็นปัจจัยการ
แข่งขันเพื่อให้ได้งานมาโดยมิได้ค านึงถึงการมีผลก าไรและความยั่งยืนในระยะยาว กอปรกับการพิจารณารับประกันภัย
ที่ไม่รอบคอบ จึงมักจะส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยมีผลการรับประกันภัยไม่สู้ดี 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยจะสามารถค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
และต้นทุนทั้งหมดโดยยึดถือหลักการในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยทั้งสามข้อแล้วก็ตาม อัตราเบี้ยประกันภัย
ดังกล่าวอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกก่อนน าไปใช้จริงเมื่อค านึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบอีก 
 ปัจจัยอ่ืนๆ ในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทเช่น 
 3.1 วัตถุประสงค์ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท เช่น บริษัทเน้นผลก าไร (Profit-oriented) หรือ
เน้นด้านการขาย (Sales-oriented) หรือเน้นด้านการสร้างเสถียรภาพของราคา (Stabilized Price) 
 3.2 จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  
 3.3 ภาวะตลาดประกันวินาศภัย 
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  4.3.1 กำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีต้นทุนควำมเสียหำย  
  ค าว่า ต้นทุนความเสียหาย หมายถึง ค่าความเสียหายที่ต้องจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน ค านวณได้จาก
การน าเอาค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหายคูณกับค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย ดังสมการ 
 

ต้นทุนความเสียหาย = ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  ค่าเฉลีย่ความรุนแรงของความเสียหาย 
 
 

  วิธีนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิธีเบี้ยประกันภัยที่แท้จริง ซึ่งหมายถึงเบี้ยประกันภัยที่เพียงพอส าหรับต้นทุน
ความเสียหายเท่านั้น ตรงกับบัญญัติศัพท์ในพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560 , น. 236) ที่ให้ความหมายว่า “เบี้ย
ประกันภัยที่แท้จริง คือ เบี้ยประกันภัยที่เป็นส่วนของการเสี่ยงภัยที่แท้จริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ และก าไร”  
  ขั้นตอนการค านวณหาอัตราเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีต้นทุนความเสียหาย 
  ในการค านวณหาต้นทุนความเสียหายนั้น จะต้องค านวณทีละขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 

1) หาค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย (Average Claims Frequency) 
2) หาค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย (Average Claims Cost) 
3) หาต้นทุนความเสียหาย (Loss Cost) 

 
                                                 จ านวนครั้งของการเกิดความเสยีหาย 

                                                จ านวนหน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ 
 

 
            ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น 

                                                      จ านวนครั้งของการเกิดความเสียหาย 
 

  
ต้นทุนความเสียหาย = ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  ค่าเฉลีย่ความรุนแรงของความเสียหาย 

 
  ตัวอย่างที่ 3.8 บริษัท เอประกันวินาศภัย จ ากัด (มหาชน) มีการรับประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในปี 
2558 จ านวน 450,700 คัน คิดเป็นจ านวนรถยนต์ที่นับได้ (Earned Exposure) 320,000 ปีรถยนต์ มีค่าสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีรวมทั้งสิ้น 3,400,000,000 บาท จ านวนคร้ังของความเสียหายที่เกิดขึ้น 270,000 ครั้ง 
   1) ค านวณค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  

     ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย =  270,000
320,000

    

        = 0.84 
   2) ค านวณค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย  

      ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย  =  3,400,000,000
270,000

 

       = 12,592.60  บาท 

ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย   =      

ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสยีหาย   =          

 

3-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

 3.4 สภาพเศรษฐกิจ และ 
 3.5 ความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น  
 

4. ระบบของการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
 การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยมี 3 ระบบ คือ 
 4.1 การก าหนดอัตราตามดุลยพินิจ (Judgment Rating) 
 4.2 การก าหนดอัตราแบบเดี่ยวหรือตามความเป็นธรรม (Merit Rating) 
 4.3 การก าหนดอัตราแบบกลุ่ม (Class or Manual Rating) 
 

 4.1 การก าหนดอัตราตามดุลยพินิจ (Judgment Rating) พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560, น. 153) 
ให้ความหมายว่า “การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยไม่อิงพิกัดอัตรา แต่ผู้รับประกันภัยก าหนดอัตราขึ้นโดยพิจารณา
จากเหตุผลหลายๆ ด้านประกอบกัน” ที่มักใช้กับภัยที่เป็นรายตัว ถือว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์น้อยที่สุด ใช้สถิติ
หยาบๆ และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย มักใช้กับการประกันภัยกรณีมีข้อมูลทางสถิติน้อยหรือ
มีไม่มากพอ หรือเป็นภัยที่มีลักษณะการเสี่ยงภัยแตกต่างจากภัยอื่นๆ มาก เช่น การประกันภัยทางทะเล เป็นต้น 
 4.2 การก าหนดอัตราตามความเป็นธรรม (Merit Rating) พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560, น. 179) 
ให้ความหมายว่า “วิธีการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย โดยมีการลดอัตราส าหรับลักษณะภัยที่มีความเสี่ยงต่ า หรือเพิ่ม
อัตราส าหรับลักษณะภัยที่มีความเสี่ยงสูง” รู้จักและเรียกกันในอีกอย่างว่า Modification Rating มีการพิจารณาถึง
ประสบการณ์การประกันภัยในอดีตของผู้เอาประกันภัยด้วย การก าหนดอัตราแบบนี้ เรียกอีกอย่างว่าเป็นการก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยแบบเดี่ยว ซึ่งหมายถึงเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยแต่ละ
ราย ผู้เอาประกันภัยที่มีประวัติการประกันภัยดี หรือมีการป้องกันภัยก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยท าให้เสียเบี้ย
ประกันภัยต่ าลง 
 4.3 การก าหนดอัตราแบบกลุ่ม (Class or Manual Rating) หรือการก าหนดอัตราแบบรวม (Blanket 
Rating) เนื่องจากมีการจัดชั้นของภัยโดยรวมโดยน าภัยที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเข้าไว้ในกลุ่มภัยเดียว
และใช้อัตราเดียวกัน หรือเป็นการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกันทั้งหมดกับวัตถุที่เอาประกันภัยหลายอย่างซึ่ง
โดยปกติแล้วควรใช้อัตราเบี้ยประกันภัยแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยที่มีความเสียหายน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 
จะเสียเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น การใช้อัตราระบบนี้นี้ต้องเผื่อส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งก าไรด้วย 
 การก าหนดอัตราระบบนี้จะมี 2 วิธีที่นิยมใช้กัน คือ 
  4.3.1 วิธีต้นทุนควำมเสียหำย (Loss Cost Method) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิธีเบี้ยประกันภัยที่
แท้จริง (Pure Premium Method)  
  4.3.2 วิธีอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน (Loss Ratio Method) 
 รายละเอียดมีดังนี้ 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  4.3.1 กำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีต้นทุนควำมเสียหำย  
  ค าว่า ต้นทุนความเสียหาย หมายถึง ค่าความเสียหายที่ต้องจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน ค านวณได้จาก
การน าเอาค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหายคูณกับค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย ดังสมการ 
 

ต้นทุนความเสียหาย = ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  ค่าเฉลีย่ความรุนแรงของความเสียหาย 
 
 

  วิธีนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิธีเบี้ยประกันภัยที่แท้จริง ซึ่งหมายถึงเบี้ยประกันภัยที่เพียงพอส าหรับต้นทุน
ความเสียหายเท่านั้น ตรงกับบัญญัติศัพท์ในพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560 , น. 236) ที่ให้ความหมายว่า “เบี้ย
ประกันภัยที่แท้จริง คือ เบี้ยประกันภัยที่เป็นส่วนของการเสี่ยงภัยที่แท้จริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ และก าไร”  
  ขั้นตอนการค านวณหาอัตราเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีต้นทุนความเสียหาย 
  ในการค านวณหาต้นทุนความเสียหายนั้น จะต้องค านวณทีละขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 

1) หาค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย (Average Claims Frequency) 
2) หาค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย (Average Claims Cost) 
3) หาต้นทุนความเสียหาย (Loss Cost) 

 
                                                 จ านวนครั้งของการเกิดความเสยีหาย 

                                                จ านวนหน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ 
 

 
            ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น 

                                                      จ านวนครั้งของการเกิดความเสียหาย 
 

  
ต้นทุนความเสียหาย = ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  ค่าเฉลีย่ความรุนแรงของความเสียหาย 

 
  ตัวอย่างที่ 3.8 บริษัท เอประกันวินาศภัย จ ากัด (มหาชน) มีการรับประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในปี 
2558 จ านวน 450,700 คัน คิดเป็นจ านวนรถยนต์ที่นับได้ (Earned Exposure) 320,000 ปีรถยนต์ มีค่าสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีรวมทั้งสิ้น 3,400,000,000 บาท จ านวนคร้ังของความเสียหายที่เกิดขึ้น 270,000 ครั้ง 
   1) ค านวณค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  

     ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย =  270,000
320,000

    

        = 0.84 
   2) ค านวณค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย  

      ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย  =  3,400,000,000
270,000

 

       = 12,592.60  บาท 

ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย   =      

ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสยีหาย   =          
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1) หาค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย (Average Claims Frequency) 
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 3.4 สภาพเศรษฐกิจ และ 
 3.5 ความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น  
 

4. ระบบของการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
 การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยมี 3 ระบบ คือ 
 4.1 การก าหนดอัตราตามดุลยพินิจ (Judgment Rating) 
 4.2 การก าหนดอัตราแบบเดี่ยวหรือตามความเป็นธรรม (Merit Rating) 
 4.3 การก าหนดอัตราแบบกลุ่ม (Class or Manual Rating) 
 

 4.1 การก าหนดอัตราตามดุลยพินิจ (Judgment Rating) พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560, น. 153) 
ให้ความหมายว่า “การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยไม่อิงพิกัดอัตรา แต่ผู้รับประกันภัยก าหนดอัตราขึ้นโดยพิจารณา
จากเหตุผลหลายๆ ด้านประกอบกัน” ที่มักใช้กับภัยที่เป็นรายตัว ถือว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์น้อยที่สุด ใช้สถิติ
หยาบๆ และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย มักใช้กับการประกันภัยกรณีมีข้อมูลทางสถิติน้อยหรือ
มีไม่มากพอ หรือเป็นภัยที่มีลักษณะการเสี่ยงภัยแตกต่างจากภัยอื่นๆ มาก เช่น การประกันภัยทางทะเล เป็นต้น 
 4.2 การก าหนดอัตราตามความเป็นธรรม (Merit Rating) พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560, น. 179) 
ให้ความหมายว่า “วิธีการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย โดยมีการลดอัตราส าหรับลักษณะภัยที่มีความเสี่ยงต่ า หรือเพิ่ม
อัตราส าหรับลักษณะภัยที่มีความเสี่ยงสูง” รู้จักและเรียกกันในอีกอย่างว่า Modification Rating มีการพิจารณาถึง
ประสบการณ์การประกันภัยในอดีตของผู้เอาประกันภัยด้วย การก าหนดอัตราแบบนี้ เรียกอีกอย่างว่าเป็นการก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยแบบเดี่ยว ซึ่งหมายถึงเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยแต่ละ
ราย ผู้เอาประกันภัยที่มีประวัติการประกันภัยดี หรือมีการป้องกันภัยก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยท าให้เสียเบี้ย
ประกันภัยต่ าลง 
 4.3 การก าหนดอัตราแบบกลุ่ม (Class or Manual Rating) หรือการก าหนดอัตราแบบรวม (Blanket 
Rating) เนื่องจากมีการจัดชั้นของภัยโดยรวมโดยน าภัยที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเข้าไว้ในกลุ่มภัยเดียว
และใช้อัตราเดียวกัน หรือเป็นการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกันทั้งหมดกับวัตถุที่เอาประกันภัยหลายอย่างซึ่ง
โดยปกติแล้วควรใช้อัตราเบี้ยประกันภัยแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยที่มีความเสียหายน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 
จะเสียเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น การใช้อัตราระบบนี้นี้ต้องเผื่อส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งก าไรด้วย 
 การก าหนดอัตราระบบนี้จะมี 2 วิธีที่นิยมใช้กัน คือ 
  4.3.1 วิธีต้นทุนควำมเสียหำย (Loss Cost Method) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิธีเบี้ยประกันภัยที่
แท้จริง (Pure Premium Method)  
  4.3.2 วิธีอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน (Loss Ratio Method) 
 รายละเอียดมีดังนี้ 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2558 จ านวน 450,700 คัน คิดเป็นจ านวนรถยนต์ที่นับได้ (Earned Exposure) 320,000 ปีรถยนต์ มีค่าสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีรวมทั้งสิ้น 3,400,000,000 บาท จ านวนคร้ังของความเสียหายที่เกิดขึ้น 270,000 ครั้ง 
   1) ค านวณค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  

     ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย =  270,000
320,000

    

        = 0.84 
   2) ค านวณค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย  

      ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย  =  3,400,000,000
270,000

 

       = 12,592.60  บาท 

ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย   =      

ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสยีหาย   =          
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  4.3.1 กำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีต้นทุนควำมเสียหำย  
  ค าว่า ต้นทุนความเสียหาย หมายถึง ค่าความเสียหายที่ต้องจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน ค านวณได้จาก
การน าเอาค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหายคูณกับค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย ดังสมการ 
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  วิธีนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิธีเบี้ยประกันภัยที่แท้จริง ซึ่งหมายถึงเบี้ยประกันภัยที่เพียงพอส าหรับต้นทุน
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 ภัยรายหนึ่งเมื่อครบก าหนดสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตรวจสอบ
พบว่า มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 75 (ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้) ในขณะที่ก าหนด
ไว้ว่า อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่ยอมรับได้ (Permissible Loss Ratio) ส าหรับลูกค้ารายนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 60 
ดังนั้น อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริง (Actual Loss Ratio) สูงกว่าอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดไว้
เท่ากับ 25% [ค านวณจาก (75-60)/60] เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงต้องปรับอัตราเบี้ยประกันภัยรายนั้นขึ้นไป
อีก 25% เช่น ถ้าเบี้ยประกันภัยเดิมเป็น 1,000 บาท เบี้ยประกันภัยใหม่จะต้องเป็น 1,000 x 1.25 = 1,250 บาท  
  อัตราเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้โดยวิธีนี้นั้น ยังไม่รวมอัตราส่วนค่าบ าเหน็จและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และเป็น
อัตราต่อหน่วยเสี่ยงภัยเท่านั้น ในการค านวณให้ได้มาซึ่งเบี้ยประกันภัย (Premium) ที่เป็นจ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัย
ต้องช าระแก่บริษัทประกันภัยนั้น จะเป็นราคารวมทั้งหมดของทุกหน่วยที่มีการเอาประกันภัย  
 

5. ตัวอย่างการค านวณเบี้ยประกันภัยการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
 อัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ต่อปี) 
 1. อัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน (รวมการถูกฆ่าหรือถูกท าร้ายร่างกาย) : ชั้น 1 
 

ความคุ้มครอง 
อัตราเบี้ยประกันภัย 

อบ.1 อบ. 2 
ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นต่ า ขั้นสูง 

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา 
   การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/ 
   การพูดออกเสียง การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
   และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน 

0.10% 0.25% 0.15% 0.35% 

2. ทุพพลภาพช่ัวคราวสิ้นเชิง 15.00% 50.00% 15.00% 50.00% 
3. ทุพพลภาพช่ัวคราวบางส่วน 25.00% 75.00% 25.00% 75.00% 
4. ค่ารักษาพยาบาล 
    4.1 จ านวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท 
    4.2 จ านวนเงินเอาประกันภัยส่วนเพ่ิมเติม  
         1,000 บาท 

 
180 บาท 
10 บาท 

 
630 บาท 
28 บาท 

 
180 บาท 
10 บาท 

 
630 บาท 
28 บาท 

 

หมายเหตุ: ความคุ้มครองแบบ อบ. 1 และ อบ. 2 แตกต่างกันดังนี ้
แบบ อบ. 1 มีความคุ้มครอง 4 ความคุ้มครอง ได้แก่ 
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
2. ทุพพลภาพช่ัวคราวสิ้นเชิง 
3. ทุพพลภาพช่ัวคราวบางส่วน และ 
4. ค่ารักษาพยาบาล 
แบบ อบ. 2 ให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ. 1 คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และ 

   การทุพพลภาพถาวรบางส่วน 
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   3) ค านวณต้นทุนความเสียหาย  
    ต้นทุนความเสียหาย = ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย 
      = 0.84  12,592.60 
      = 10,577.78  บาท 

 ต้นทุนความเสียหายที่ค านวณได้นี้จะเท่ากับอัตราเบี้ยประกันภัยต่อคันที่ เพียงพอส าหรับเฉพาะ 
ค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น แต่จะยังไม่รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงก าไรที่บริษัท
ต้องการ ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมถึงต้นทุนต่างๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้น 

 สมมติว่า ส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานรวมถึงก าไร รวมกันเป็นร้อยละ 38 ของเบี้ยประกันภัย  
  จากต้นทุนความเสียหายที่ค านวณได้ 10,577.78 บาท และส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 38 
เบี้ยประกันภัยที่ถูกปรับปรุงใหม่จะมีค่าเท่ากับ 17,060.94 บาท โดยการค านวณตามขั้นตอนดังนี้ 
  ก าหนดให้อัตราเบี้ยประกันภัย เท่ากับ R 
 
   อัตราเบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ส่วนบวกเพิ่ม 
 
   อัตราเบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ค่าบ าเหน็จ + ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย + ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน + ก าไร 
 
                R  =  10,577.78 + 0.38R 
     R – 0.38R  =  10,577.78 
      0.62R =  10,577.78 
          R  =  10,577.78/0.62 
          =  17,060.94      บาท  
 
  อัตราเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้นี้ เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัยซึ่งจะเพียงพอส าหรับ
ต้นทุนความเสียหายและส่วนบวกเพิ่มทั้งหมด 
  หากต้องการค านวณเบี้ยประกันภัยส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมด 450,700 คัน ก็สามารถค านวณ
ได้โดยน าเอาอัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้คูณกับจ านวนรถยนต์ที่รับประกันภัยทั้งหมดในปี 2558 ซึ่งจะได้เบี้ยประกันภัย
เท่ากับ 450,700  17,060.94 = 7,689,365,658 บาท  
   4.3.2 กำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน (Loss Ratio Method) 
วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ต้องค านวณอัตรา ส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงก่อน หลังจากนั้น จึงเปรียบเทียบกับอัตราส่วน 
ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันวินาศภัยคาดว่าจะเป็นและตั้งไว้เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Permissible Loss Ratio) 
และปรับเบี้ยประกันภัยตามอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น (หรือลดลง) เช่น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  หากต้องการค านวณเบี้ยประกันภัยส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมด 450,700 คัน ก็สามารถค านวณ
ได้โดยน าเอาอัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้คูณกับจ านวนรถยนต์ที่รับประกันภัยทั้งหมดในปี 2558 ซึ่งจะได้เบี้ยประกันภัย
เท่ากับ 450,700  17,060.94 = 7,689,365,658 บาท  
   4.3.2 กำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน (Loss Ratio Method) 
วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ต้องค านวณอัตรา ส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงก่อน หลังจากนั้น จึงเปรียบเทียบกับอัตราส่วน 
ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันวินาศภัยคาดว่าจะเป็นและตั้งไว้เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Permissible Loss Ratio) 
และปรับเบี้ยประกันภัยตามอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น (หรือลดลง) เช่น 
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 ภัยรายหนึ่งเมื่อครบก าหนดสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตรวจสอบ
พบว่า มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 75 (ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้) ในขณะที่ก าหนด
ไว้ว่า อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่ยอมรับได้ (Permissible Loss Ratio) ส าหรับลูกค้ารายนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 60 
ดังนั้น อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริง (Actual Loss Ratio) สูงกว่าอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดไว้
เท่ากับ 25% [ค านวณจาก (75-60)/60] เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงต้องปรับอัตราเบี้ยประกันภัยรายนั้นขึ้นไป
อีก 25% เช่น ถ้าเบี้ยประกันภัยเดิมเป็น 1,000 บาท เบี้ยประกันภัยใหม่จะต้องเป็น 1,000 x 1.25 = 1,250 บาท  
  อัตราเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้โดยวิธีนี้นั้น ยังไม่รวมอัตราส่วนค่าบ าเหน็จและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และเป็น
อัตราต่อหน่วยเสี่ยงภัยเท่านั้น ในการค านวณให้ได้มาซึ่งเบี้ยประกันภัย (Premium) ที่เป็นจ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัย
ต้องช าระแก่บริษัทประกันภัยนั้น จะเป็นราคารวมทั้งหมดของทุกหน่วยที่มีการเอาประกันภัย  
 

5. ตัวอย่างการค านวณเบี้ยประกันภัยการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
 อัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ต่อปี) 
 1. อัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน (รวมการถูกฆ่าหรือถูกท าร้ายร่างกาย) : ชั้น 1 
 

ความคุ้มครอง 
อัตราเบี้ยประกันภัย 

อบ.1 อบ. 2 
ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นต่ า ขั้นสูง 

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา 
   การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/ 
   การพูดออกเสียง การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
   และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน 

0.10% 0.25% 0.15% 0.35% 

2. ทุพพลภาพช่ัวคราวสิ้นเชิง 15.00% 50.00% 15.00% 50.00% 
3. ทุพพลภาพช่ัวคราวบางส่วน 25.00% 75.00% 25.00% 75.00% 
4. ค่ารักษาพยาบาล 
    4.1 จ านวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท 
    4.2 จ านวนเงินเอาประกันภัยส่วนเพ่ิมเติม  
         1,000 บาท 

 
180 บาท 
10 บาท 

 
630 บาท 
28 บาท 

 
180 บาท 
10 บาท 

 
630 บาท 
28 บาท 

 

หมายเหตุ: ความคุ้มครองแบบ อบ. 1 และ อบ. 2 แตกต่างกันดังนี ้
แบบ อบ. 1 มีความคุ้มครอง 4 ความคุ้มครอง ได้แก่ 
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
2. ทุพพลภาพช่ัวคราวสิ้นเชิง 
3. ทุพพลภาพช่ัวคราวบางส่วน และ 
4. ค่ารักษาพยาบาล 
แบบ อบ. 2 ให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ. 1 คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และ 

   การทุพพลภาพถาวรบางส่วน 
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   3) ค านวณต้นทุนความเสียหาย  
    ต้นทุนความเสียหาย = ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย 
      = 0.84  12,592.60 
      = 10,577.78  บาท 

 ต้นทุนความเสียหายที่ค านวณได้นี้จะเท่ากับอัตราเบี้ยประกันภัยต่อคันที่ เพียงพอส าหรับเฉพาะ 
ค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น แต่จะยังไม่รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงก าไรที่บริษัท
ต้องการ ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมถึงต้นทุนต่างๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้น 

 สมมติว่า ส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานรวมถึงก าไร รวมกันเป็นร้อยละ 38 ของเบี้ยประกันภัย  
  จากต้นทุนความเสียหายที่ค านวณได้ 10,577.78 บาท และส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 38 
เบี้ยประกันภัยที่ถูกปรับปรุงใหม่จะมีค่าเท่ากับ 17,060.94 บาท โดยการค านวณตามขั้นตอนดังนี้ 
  ก าหนดให้อัตราเบี้ยประกันภัย เท่ากับ R 
 
   อัตราเบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ส่วนบวกเพิ่ม 
 
   อัตราเบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ค่าบ าเหน็จ + ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย + ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน + ก าไร 
 
                R  =  10,577.78 + 0.38R 
     R – 0.38R  =  10,577.78 
      0.62R =  10,577.78 
          R  =  10,577.78/0.62 
          =  17,060.94      บาท  
 
  อัตราเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้นี้ เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัยซึ่งจะเพียงพอส าหรับ
ต้นทุนความเสียหายและส่วนบวกเพิ่มทั้งหมด 
  หากต้องการค านวณเบี้ยประกันภัยส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมด 450,700 คัน ก็สามารถค านวณ
ได้โดยน าเอาอัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้คูณกับจ านวนรถยนต์ที่รับประกันภัยทั้งหมดในปี 2558 ซึ่งจะได้เบี้ยประกันภัย
เท่ากับ 450,700  17,060.94 = 7,689,365,658 บาท  
   4.3.2 กำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน (Loss Ratio Method) 
วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ต้องค านวณอัตรา ส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงก่อน หลังจากนั้น จึงเปรียบเทียบกับอัตราส่วน 
ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันวินาศภัยคาดว่าจะเป็นและตั้งไว้เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Permissible Loss Ratio) 
และปรับเบี้ยประกันภัยตามอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น (หรือลดลง) เช่น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เบี้ยประกันภัยที่ถูกปรับปรุงใหม่จะมีค่าเท่ากับ 17,060.94 บาท โดยการค านวณตามขั้นตอนดังนี้ 
  ก าหนดให้อัตราเบี้ยประกันภัย เท่ากับ R 
 
   อัตราเบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ส่วนบวกเพิ่ม 
 
   อัตราเบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ค่าบ าเหน็จ + ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย + ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน + ก าไร 
 
                R  =  10,577.78 + 0.38R 
     R – 0.38R  =  10,577.78 
      0.62R =  10,577.78 
          R  =  10,577.78/0.62 
          =  17,060.94      บาท  
 
  อัตราเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้นี้ เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัยซึ่งจะเพียงพอส าหรับ
ต้นทุนความเสียหายและส่วนบวกเพิ่มทั้งหมด 
  หากต้องการค านวณเบี้ยประกันภัยส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมด 450,700 คัน ก็สามารถค านวณ
ได้โดยน าเอาอัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้คูณกับจ านวนรถยนต์ที่รับประกันภัยทั้งหมดในปี 2558 ซึ่งจะได้เบี้ยประกันภัย
เท่ากับ 450,700  17,060.94 = 7,689,365,658 บาท  
   4.3.2 กำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน (Loss Ratio Method) 
วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ต้องค านวณอัตรา ส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงก่อน หลังจากนั้น จึงเปรียบเทียบกับอัตราส่วน 
ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันวินาศภัยคาดว่าจะเป็นและตั้งไว้เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Permissible Loss Ratio) 
และปรับเบี้ยประกันภัยตามอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น (หรือลดลง) เช่น 
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 ภัยรายหนึ่งเมื่อครบก าหนดสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตรวจสอบ
พบว่า มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 75 (ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้) ในขณะที่ก าหนด
ไว้ว่า อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่ยอมรับได้ (Permissible Loss Ratio) ส าหรับลูกค้ารายนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 60 
ดังนั้น อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริง (Actual Loss Ratio) สูงกว่าอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดไว้
เท่ากับ 25% [ค านวณจาก (75-60)/60] เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงต้องปรับอัตราเบี้ยประกันภัยรายนั้นขึ้นไป
อีก 25% เช่น ถ้าเบี้ยประกันภัยเดิมเป็น 1,000 บาท เบี้ยประกันภัยใหม่จะต้องเป็น 1,000 x 1.25 = 1,250 บาท  
  อัตราเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้โดยวิธีนี้นั้น ยังไม่รวมอัตราส่วนค่าบ าเหน็จและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และเป็น
อัตราต่อหน่วยเสี่ยงภัยเท่านั้น ในการค านวณให้ได้มาซึ่งเบี้ยประกันภัย (Premium) ที่เป็นจ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัย
ต้องช าระแก่บริษัทประกันภัยนั้น จะเป็นราคารวมทั้งหมดของทุกหน่วยที่มีการเอาประกันภัย  
 

5. ตัวอย่างการค านวณเบี้ยประกันภัยการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
 อัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ต่อปี) 
 1. อัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน (รวมการถูกฆ่าหรือถูกท าร้ายร่างกาย) : ชั้น 1 
 

ความคุ้มครอง 
อัตราเบี้ยประกันภัย 

อบ.1 อบ. 2 
ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นต่ า ขั้นสูง 

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา 
   การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/ 
   การพูดออกเสียง การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
   และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน 

0.10% 0.25% 0.15% 0.35% 

2. ทุพพลภาพช่ัวคราวสิ้นเชิง 15.00% 50.00% 15.00% 50.00% 
3. ทุพพลภาพช่ัวคราวบางส่วน 25.00% 75.00% 25.00% 75.00% 
4. ค่ารักษาพยาบาล 
    4.1 จ านวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท 
    4.2 จ านวนเงินเอาประกันภัยส่วนเพ่ิมเติม  
         1,000 บาท 

 
180 บาท 
10 บาท 

 
630 บาท 
28 บาท 

 
180 บาท 
10 บาท 

 
630 บาท 
28 บาท 

 

หมายเหตุ: ความคุ้มครองแบบ อบ. 1 และ อบ. 2 แตกต่างกันดังนี ้
แบบ อบ. 1 มีความคุ้มครอง 4 ความคุ้มครอง ได้แก่ 
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
2. ทุพพลภาพช่ัวคราวสิ้นเชิง 
3. ทุพพลภาพช่ัวคราวบางส่วน และ 
4. ค่ารักษาพยาบาล 
แบบ อบ. 2 ให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ. 1 คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และ 

   การทุพพลภาพถาวรบางส่วน 
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 4. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 5. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 6. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มส าหรับการขยายความคุ้มครอง 
 

ภัยเพ่ิมเติม 
% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 

ขั้นต่ า ขั้นสูง 
1. สงคราม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
   ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การ 
   กบฏ 

10% 30% 

2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชน 
   ก่อความวุ่นวายถึงขนาดฮือต่อต้านรัฐบาล 

10% 30% 

3. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 10% 40% 
4. การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10% 50% 
5. การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการ 
   โดยสายการบินพาณิชย์ 

10% 40% 

 
 

จ านวนวัน 
% ของเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพ
ชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพ

ชั่วคราวบางส่วน 

7 วันแรก 10 
14 วันแรก 15 
21 วันแรก 20 
28 วันแรก 25 

จ านวนเงินส่วนแรก % ของเบี้ยประกันภัยการรักษาพยาบาล 
5,000 บาทแรก 

1,000 บาท 30 
2,000 บาท 40 
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 2. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามประเภทอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างการจ าแนกประเภทอาชีพที่ใช้ในการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในประเทศไทย 

 

 
ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้บริหารจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจ หรือการค้า ซึ่งส่วน
ใหญ่ท างานประจ าในส านักงาน และรวมถึงการท างานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า 
ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจ  หรือการค้า ซึ่ง
ท างานนอกส านักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะ
หรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องท างาน
กลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มี
การใช้เคร่ืองจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทาง  หรือ
ท างานนอกส านักงานเป็นประจ า ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  
ประเภทอาชีพ ชั้น 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1 ชั้น 2 
หรือชั้น 3 ได้ ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ 
 
 

 3.  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามอายุ 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นอาชีพ % ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 
ช้ัน 1 - 

ช้ัน 2 50 

ช้ัน 3 100 

ช้ัน 4 150 

อาย ุ
% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 

พ้ืนฐานขั้นต่ า 
ไม่เกิน 60 ปี - 
เกิน 60 – 65 ปี 20 
เกิน 65 – 70 ปี 60 
เกิน 70 – 75 ปี 140 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 2. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามประเภทอาชีพ 
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ใหญ่ท างานประจ าในส านักงาน และรวมถึงการท างานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า 
ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจ  หรือการค้า ซึ่ง
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หรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องท างาน
กลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มี
การใช้เคร่ืองจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทาง  หรือ
ท างานนอกส านักงานเป็นประจ า ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  
ประเภทอาชีพ ชั้น 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1 ชั้น 2 
หรือชั้น 3 ได้ ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ 
 
 

 3.  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามอายุ 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นอาชีพ % ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 
ช้ัน 1 - 

ช้ัน 2 50 

ช้ัน 3 100 

ช้ัน 4 150 

อาย ุ
% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 

พ้ืนฐานขั้นต่ า 
ไม่เกิน 60 ปี - 
เกิน 60 – 65 ปี 20 
เกิน 65 – 70 ปี 60 
เกิน 70 – 75 ปี 140 
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 2. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามประเภทอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างการจ าแนกประเภทอาชีพที่ใช้ในการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในประเทศไทย 

 

 
ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้บริหารจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจ หรือการค้า ซึ่งส่วน
ใหญ่ท างานประจ าในส านักงาน และรวมถึงการท างานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า 
ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจ  หรือการค้า ซึ่ง
ท างานนอกส านักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะ
หรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องท างาน
กลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มี
การใช้เคร่ืองจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทาง  หรือ
ท างานนอกส านักงานเป็นประจ า ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  
ประเภทอาชีพ ชั้น 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1 ชั้น 2 
หรือชั้น 3 ได้ ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ 
 
 

 3.  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามอายุ 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นอาชีพ % ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 
ช้ัน 1 - 

ช้ัน 2 50 

ช้ัน 3 100 

ช้ัน 4 150 

อาย ุ
% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 

พ้ืนฐานขั้นต่ า 
ไม่เกิน 60 ปี - 
เกิน 60 – 65 ปี 20 
เกิน 65 – 70 ปี 60 
เกิน 70 – 75 ปี 140 
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 4. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 5. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 6. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มส าหรับการขยายความคุ้มครอง 
 

ภัยเพ่ิมเติม 
% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 

ขั้นต่ า ขั้นสูง 
1. สงคราม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
   ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การ 
   กบฏ 

10% 30% 

2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชน 
   ก่อความวุ่นวายถึงขนาดฮือต่อต้านรัฐบาล 

10% 30% 

3. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 10% 40% 
4. การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10% 50% 
5. การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการ 
   โดยสายการบินพาณิชย์ 

10% 40% 

 
 

จ านวนวัน 
% ของเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพ
ชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพ

ชั่วคราวบางส่วน 

7 วันแรก 10 
14 วันแรก 15 
21 วันแรก 20 
28 วันแรก 25 

จ านวนเงินส่วนแรก % ของเบี้ยประกันภัยการรักษาพยาบาล 
5,000 บาทแรก 

1,000 บาท 30 
2,000 บาท 40 
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 5. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 6. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มส าหรับการขยายความคุ้มครอง 
 

ภัยเพ่ิมเติม 
% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 

ขั้นต่ า ขั้นสูง 
1. สงคราม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
   ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การ 
   กบฏ 

10% 30% 

2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชน 
   ก่อความวุ่นวายถึงขนาดฮือต่อต้านรัฐบาล 

10% 30% 

3. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 10% 40% 
4. การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10% 50% 
5. การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการ 
   โดยสายการบินพาณิชย์ 

10% 40% 

 
 

จ านวนวัน 
% ของเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพ
ชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพ

ชั่วคราวบางส่วน 

7 วันแรก 10 
14 วันแรก 15 
21 วันแรก 20 
28 วันแรก 25 

จ านวนเงินส่วนแรก % ของเบี้ยประกันภัยการรักษาพยาบาล 
5,000 บาทแรก 

1,000 บาท 30 
2,000 บาท 40 
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 5. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 6. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มส าหรับการขยายความคุ้มครอง 
 

ภัยเพ่ิมเติม 
% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 

ขั้นต่ า ขั้นสูง 
1. สงคราม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
   ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การ 
   กบฏ 

10% 30% 

2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชน 
   ก่อความวุ่นวายถึงขนาดฮือต่อต้านรัฐบาล 

10% 30% 

3. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 10% 40% 
4. การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10% 50% 
5. การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการ 
   โดยสายการบินพาณิชย์ 

10% 40% 

 
 

จ านวนวัน 
% ของเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพ
ชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพ

ชั่วคราวบางส่วน 

7 วันแรก 10 
14 วันแรก 15 
21 วันแรก 20 
28 วันแรก 25 

จ านวนเงินส่วนแรก % ของเบี้ยประกันภัยการรักษาพยาบาล 
5,000 บาทแรก 

1,000 บาท 30 
2,000 บาท 40 
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 5. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 6. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มส าหรับการขยายความคุ้มครอง 
 

ภัยเพ่ิมเติม 
% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 

ขั้นต่ า ขั้นสูง 
1. สงคราม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
   ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การ 
   กบฏ 

10% 30% 

2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชน 
   ก่อความวุ่นวายถึงขนาดฮือต่อต้านรัฐบาล 

10% 30% 

3. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 10% 40% 
4. การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10% 50% 
5. การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการ 
   โดยสายการบินพาณิชย์ 

10% 40% 

 
 

จ านวนวัน 
% ของเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพ
ชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพ

ชั่วคราวบางส่วน 

7 วันแรก 10 
14 วันแรก 15 
21 วันแรก 20 
28 วันแรก 25 

จ านวนเงินส่วนแรก % ของเบี้ยประกันภัยการรักษาพยาบาล 
5,000 บาทแรก 

1,000 บาท 30 
2,000 บาท 40 
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 2. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามประเภทอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างการจ าแนกประเภทอาชีพที่ใช้ในการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในประเทศไทย 

 

 
ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้บริหารจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจ หรือการค้า ซึ่งส่วน
ใหญ่ท างานประจ าในส านักงาน และรวมถึงการท างานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า 
ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจ  หรือการค้า ซึ่ง
ท างานนอกส านักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะ
หรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องท างาน
กลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มี
การใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทาง  หรือ
ท างานนอกส านักงานเป็นประจ า ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  
ประเภทอาชีพ ชั้น 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1 ชั้น 2 
หรือชั้น 3 ได้ ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ 
 
 

 3.  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามอายุ 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นอาชีพ % ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 
ช้ัน 1 - 

ช้ัน 2 50 

ช้ัน 3 100 

ช้ัน 4 150 

อาย ุ
% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 

พ้ืนฐานขั้นต่ า 
ไม่เกิน 60 ปี - 
เกิน 60 – 65 ปี 20 
เกิน 65 – 70 ปี 60 
เกิน 70 – 75 ปี 140 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ใหญ่ท างานประจ าในส านักงาน และรวมถึงการท างานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า 
ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจ  หรือการค้า ซึ่ง
ท างานนอกส านักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะ
หรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องท างาน
กลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มี
การใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทาง  หรือ
ท างานนอกส านักงานเป็นประจ า ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  
ประเภทอาชีพ ชั้น 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1 ชั้น 2 
หรือชั้น 3 ได้ ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ 
 
 

 3.  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามอายุ 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นอาชีพ % ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 
ช้ัน 1 - 

ช้ัน 2 50 

ช้ัน 3 100 

ช้ัน 4 150 

อาย ุ
% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 

พ้ืนฐานขั้นต่ า 
ไม่เกิน 60 ปี - 
เกิน 60 – 65 ปี 20 
เกิน 65 – 70 ปี 60 
เกิน 70 – 75 ปี 140 
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 2. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามประเภทอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างการจ าแนกประเภทอาชีพที่ใช้ในการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในประเทศไทย 

 

 
ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้บริหารจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจ หรือการค้า ซึ่งส่วน
ใหญ่ท างานประจ าในส านักงาน และรวมถึงการท างานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า 
ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจ  หรือการค้า ซึ่ง
ท างานนอกส านักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะ
หรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องท างาน
กลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มี
การใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทาง  หรือ
ท างานนอกส านักงานเป็นประจ า ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  
ประเภทอาชีพ ชั้น 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1 ชั้น 2 
หรือชั้น 3 ได้ ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ 
 
 

 3.  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามอายุ 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นอาชีพ % ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 
ช้ัน 1 - 

ช้ัน 2 50 

ช้ัน 3 100 

ช้ัน 4 150 

อาย ุ
% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 

พ้ืนฐานขั้นต่ า 
ไม่เกิน 60 ปี - 
เกิน 60 – 65 ปี 20 
เกิน 65 – 70 ปี 60 
เกิน 70 – 75 ปี 140 
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 4. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 5. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 6. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มส าหรับการขยายความคุ้มครอง 
 

ภัยเพ่ิมเติม 
% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 

ขั้นต่ า ขั้นสูง 
1. สงคราม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
   ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การ 
   กบฏ 

10% 30% 

2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชน 
   ก่อความวุ่นวายถึงขนาดฮือต่อต้านรัฐบาล 

10% 30% 

3. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 10% 40% 
4. การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10% 50% 
5. การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการ 
   โดยสายการบินพาณิชย์ 

10% 40% 

 
 

จ านวนวัน 
% ของเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพ
ชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพ

ชั่วคราวบางส่วน 

7 วันแรก 10 
14 วันแรก 15 
21 วันแรก 20 
28 วันแรก 25 

จ านวนเงินส่วนแรก % ของเบี้ยประกันภัยการรักษาพยาบาล 
5,000 บาทแรก 

1,000 บาท 30 
2,000 บาท 40 
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 5. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 6. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มส าหรับการขยายความคุ้มครอง 
 

ภัยเพ่ิมเติม 
% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 

ขั้นต่ า ขั้นสูง 
1. สงคราม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
   ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การ 
   กบฏ 

10% 30% 

2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชน 
   ก่อความวุ่นวายถึงขนาดฮือต่อต้านรัฐบาล 

10% 30% 

3. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 10% 40% 
4. การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10% 50% 
5. การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการ 
   โดยสายการบินพาณิชย์ 

10% 40% 

 
 

จ านวนวัน 
% ของเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพ
ชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพ

ชั่วคราวบางส่วน 

7 วันแรก 10 
14 วันแรก 15 
21 วันแรก 20 
28 วันแรก 25 

จ านวนเงินส่วนแรก % ของเบี้ยประกันภัยการรักษาพยาบาล 
5,000 บาทแรก 

1,000 บาท 30 
2,000 บาท 40 
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 5. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 6. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มส าหรับการขยายความคุ้มครอง 
 

ภัยเพ่ิมเติม 
% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 

ขั้นต่ า ขั้นสูง 
1. สงคราม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
   ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การ 
   กบฏ 

10% 30% 

2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชน 
   ก่อความวุ่นวายถึงขนาดฮือต่อต้านรัฐบาล 

10% 30% 

3. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 10% 40% 
4. การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10% 50% 
5. การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการ 
   โดยสายการบินพาณิชย์ 

10% 40% 

 
 

จ านวนวัน 
% ของเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพ
ชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพ

ชั่วคราวบางส่วน 

7 วันแรก 10 
14 วันแรก 15 
21 วันแรก 20 
28 วันแรก 25 

จ านวนเงินส่วนแรก % ของเบี้ยประกันภัยการรักษาพยาบาล 
5,000 บาทแรก 

1,000 บาท 30 
2,000 บาท 40 
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 8. วิธีการค านวณเบี้ยประกันภัย 
 

1. หาอัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ า 2,000,000 x 0.15% = 3,000 
180 + (45,000 x 1%) = 630 

2 บวก อัตราเพิ่มส าหรับช้ันอาชีพ 2 อีก 50% (3,000 + 630) x 1.5 = 5,445 
3 บวก การขยายความคุ้มครองส าหรับการขับข่ีหรือโดยสาร 

รถจักรยานยนต์ อีก 10% ของเบี้ยประกันภัยขั้นต่ า 
(500,000 x 0.15% x 10%)  
= 75 

4 เบี้ยประกันภัยก่อนภาษีธุรกิจเฉพาะและอากร 5,445 + 75 = 5,520 บาท 
  
 เบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้นี้ รวมค่าบ าเหน็จที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดแล้ว สมมติว่า ค่าบ าเหน็จที่บริษัทประกันวินาศภัยให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยเท่ากับร้อยละ 18 ของเบี้ย
ประกันภัย และบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดทุกประเภทเท่ากับร้อยละ 15 และมีประมาณการก าไรและส ารองอีกร้อย
ละ 5 จะสามารถค านวณย้อนกลับไปหาส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ต้องเพียงพอส าหรับต้นทุนความเสียหายได้ เท่ากับ 
3,422.40 บาทเท่านั้น [ค านวณจาก 5,520 – 0.18(5,520) – 0.15(5,520) – 0.05(5,520)] 
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 7. ส่วนลดส าหรับการลดจ านวนเงินเอาประกันภัยการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร
อันเนื่องมาจากการคุ้มครองการถูกฆ่าหรือถูกท าร้ายร่างกาย 

 

 
 10% - 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐานท่ีบริษัทใช้ส าหรับข้อตกลงคุ้มครองข้อ (1) การเสียชีวิต  
 การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ 

 
 

ตัวแทนประกันวินาศภัยรายหนึ่งแจ้งความประสงค์ขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลส าหรับลูกค้า โดยส่ง
ข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ดังนี้  

 
ช่ือ-นามสกุล นายสนิท สนมจัง 
เพศ  ชาย 
อาย ุ 45 ปี 
อาชีพ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ 
ที่ท างาน บริษัท สมุนไพรหมอบี จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

สถานภาพ 
สมรส มีบุตร 1 คนอายุ 12 ปี 
ภรรยา เป็นแม่บ้าน อายุ 42 ปี 

รายได้ 
เงินเดือน 22,000 บาท ค่าคอมมิชชันจากยอดขาย 
ประมาณเดือนละ 4,000 – 10,000 บาท 

จ านวนเงินขอเอาประกันภัย 
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง 
การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร 2,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท 

ความคุ้มครอง 
อบ. 2 รวมการถูกฆ่าหรือถูกท าร้ายร่างกาย รวมการขับขี่ 
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

ผู้รับประโยชน์ ภรรยาและบุตร คนละ 50% เท่าๆ กัน 
  

 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตัดสินใจว่าสามารถรับประกันภัยได้ โดยก าหนดชั้นอาชีพของนายสนิทเป็น

อาชีพชั้น 2 เนื่องจากได้สอบถามตัวแทนประกันวินาศภัยแล้วทราบว่านายสนิทเดินทางไปท างานต่างจังหวัดเป็น
ประจ า และตกลงรับคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักยานยนต์ในจ านวนเงินเอาประกันภัยเพียง 500,000 บาท 
และส่งเร่ืองให้ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยค านวณเบี้ยประกันภัยต่อไปโดยให้ใช้เบี้ยประกันภัยขั้นต่ า 

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 7. ส่วนลดส าหรับการลดจ านวนเงินเอาประกันภัยการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร
อันเนื่องมาจากการคุ้มครองการถูกฆ่าหรือถูกท าร้ายร่างกาย 

 

 
 10% - 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐานท่ีบริษัทใช้ส าหรับข้อตกลงคุ้มครองข้อ (1) การเสียชีวิต  
 การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ 

 
 

ตัวแทนประกันวินาศภัยรายหนึ่งแจ้งความประสงค์ขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลส าหรับลูกค้า โดยส่ง
ข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ดังนี้  

 
ช่ือ-นามสกุล นายสนิท สนมจัง 
เพศ  ชาย 
อาย ุ 45 ปี 
อาชีพ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ 
ที่ท างาน บริษัท สมุนไพรหมอบี จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

สถานภาพ 
สมรส มีบุตร 1 คนอายุ 12 ปี 
ภรรยา เป็นแม่บ้าน อายุ 42 ปี 

รายได้ 
เงินเดือน 22,000 บาท ค่าคอมมิชชันจากยอดขาย 
ประมาณเดือนละ 4,000 – 10,000 บาท 

จ านวนเงินขอเอาประกันภัย 
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง 
การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร 2,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท 

ความคุ้มครอง 
อบ. 2 รวมการถูกฆ่าหรือถูกท าร้ายร่างกาย รวมการขับขี่ 
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

ผู้รับประโยชน์ ภรรยาและบุตร คนละ 50% เท่าๆ กัน 
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กาัจัดกาัพิจาัณาัับปัะกันภยัและกาัก าหรนดอัตัาเบี้ยปัะกันภยั     3-35 
 

 8. วิธีการค านวณเบี้ยประกันภัย 
 

1. หาอัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ า 2,000,000 x 0.15% = 3,000 
180 + (45,000 x 1%) = 630 

2 บวก อัตราเพิ่มส าหรับช้ันอาชีพ 2 อีก 50% (3,000 + 630) x 1.5 = 5,445 
3 บวก การขยายความคุ้มครองส าหรับการขับข่ีหรือโดยสาร 

รถจักรยานยนต์ อีก 10% ของเบี้ยประกันภัยขั้นต่ า 
(500,000 x 0.15% x 10%)  
= 75 

4 เบี้ยประกันภัยก่อนภาษีธุรกิจเฉพาะและอากร 5,445 + 75 = 5,520 บาท 
  
 เบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้นี้ รวมค่าบ าเหน็จที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดแล้ว สมมติว่า ค่าบ าเหน็จที่บริษัทประกันวินาศภัยให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยเท่ากับร้อยละ 18 ของเบี้ย
ประกันภัย และบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดทุกประเภทเท่ากับร้อยละ 15 และมีประมาณการก าไรและส ารองอีกร้อย
ละ 5 จะสามารถค านวณย้อนกลับไปหาส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ต้องเพียงพอส าหรับต้นทุนความเสียหายได้ เท่ากับ 
3,422.40 บาทเท่านั้น [ค านวณจาก 5,520 – 0.18(5,520) – 0.15(5,520) – 0.05(5,520)] 
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 10% - 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐานท่ีบริษัทใช้ส าหรับข้อตกลงคุ้มครองข้อ (1) การเสียชีวิต  
 การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ 
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ประกันภัย และบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดทุกประเภทเท่ากับร้อยละ 15 และมีประมาณการก าไรและส ารองอีกร้อย
ละ 5 จะสามารถค านวณย้อนกลับไปหาส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ต้องเพียงพอส าหรับต้นทุนความเสียหายได้ เท่ากับ 
3,422.40 บาทเท่านั้น [ค านวณจาก 5,520 – 0.18(5,520) – 0.15(5,520) – 0.05(5,520)] 
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 2) ถูกกดดันจากตัวแทนประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่ง  
 3) สถานการณ์ของบริษัทประกันวินาศภัยอยู่ในภาวะล าบาก ท าให้บริษัทจ าเป็นต้องได้รับเบี้ยประกันภัยโดย
รับงานทุกวิถีทางที่ท าได้ หรือ 
 4) ความรู้ ประสบการณ์ และดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยังน้อย  

ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันรุนแรง บริษัทประกันวินาศภัยบางรายอาจต้องยอมขายประกันภัยด้วยอัตรา
เบี้ยประกันภัยที่ต่ าเพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยไว้ก่อน ส่วนปัญหาว่าจะขาดทุนหรือไม่นั้น ค่อยหาทางแก้ไขในภายหลัง 

ในธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งมีการแข่งขันกันด้านราคาโดยการลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงนั้น อาจเนื่องมาจาก
บริษัทประกันวินาศภัยมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป เช่น การพยายามรักษายอดขายไว้ การเพิ่มยอดขาย การรักษาส่วน
แบ่งตลาด หรือการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด เป็นต้น 
 
2. การลดอัตราเบี้ยประกันภัย  

2.1  รูปแบบของการลดอัตราเบี้ยประกันภัย สามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น 
1) การลดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยตรง โดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าอัตราที่เหมาะสมกับความ

เสี่ยงภัยแต่ไม่ต่ ากว่าอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ า ซึ่งวิธีการนี้ไม่ขัดต่อกฎหมาย แต่อาจส่งผลกระทบต่อผลก าไรของ
บริษัทประกันวินาศภัยเอง ตัวอย่างเช่น การใช้อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับอาชีพ ชั้น 1 ส าหรับผู้ขอเอาประกันภัย
อาชีพชั้น 3 เป็นต้น  

2) การให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยที่ไม่ถูกต้อง วิธีการนี้ท าให้เบี้ยประกันภัยลดต่ าลง เช่น การให้ส่วนลด
รถยนต์กลุ่มแก่รถยนต์เดี่ยวที่ขอเอาประกันภัย หรือการให้ส่วนลดประวัติดีแก่ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนทั้งที่เป็นฝ่ายประมาท การให้ส่วนลดประวัติดีในอัตราที่สูงกว่าที่พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ก าหนดไว้ หรือการให้ส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งๆ ที่ผู้ขอเอาประกันภัยไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น 

3) การให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดอัตราเบี้ยประกันภัย วิธีการนี้เป็นการให้ความคุ้มครองภัยในกรมธรรม์
ประกันภัยโดยไม่เพิ่มเบี้ยประกันภัย เช่น พิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยก าหนดให้คิดอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ า พันละ 
0.05 ส าหรับภัยระเบิด แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น แต่อาจก าหนดขีดจ ากัดความรับผิดย่อย
ไว้ต่ ากว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย เป็นต้น 

2.2  ผลกระทบของการลดอัตราเบี้ยประกันภัย การลดอัตราเบี้ยประกันภัยในรูปแบบต่างๆ ตามที่กล่าวมา
ข้างต้น อาจท าให้บริษัทประกันวินาศภัยได้เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นจากจ านวนผู้เอาประกันภัยที่ให้ความสนใจท า
ประกันภัยเพราะอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ า แต่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทประกันวินาศภัยในระยะยาว กล่าวคือ 

1) ระดับของอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงภัยที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดค่าสินไหมทดแทน 
ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงในด้านการรักษาระดับของเงินกองทุน 

2) เมื่อบริษัทใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ าแล้ว เบี้ยประกันภัยมักจะแนวโน้มไปในทางคงที่หรือลดลง 
การที่จะปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้นจะท าได้ยาก 

3) บริษัทมีความเสี่ยงในการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยในการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่ได้
รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน หรือละเมิดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ท าให้มีโอกาสที่ถูกลงโทษได้ 

 

3-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 3.3  
ความสัมพันธ์ของการพิจารณารับประกันภัยกับ 
การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
   
 

จากที่ได้กล่าวถึงแล้วในหลักการของการพิจารณารับประกันภัยว่า บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดเบี้ย
ประกันภัยที่เหมาะสมกับภัยแต่ละภัย โดยขณะเดียวกัน ต้องค านึงถึงเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับกลุ่มภัยนั้นๆ ด้วย 
และในกระบวนการของการพิจารณารับประกันภัยก็ได้กล่าวถึงด้วยว่าการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นเป็นงาน 
อย่างหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย ดังนั้น ย่อมเป็นที่ชัดเจนว่า การพิจารณารับประกันภัยกับการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยเป็นเร่ืองที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก 

การด าเนินการพิจารณารับประกันภัยที่ดีต้องประกอบด้วยการคัดเลือกภัย และการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของภัยนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพิจารณารับประกันภัย คือ การ
ได้ก าไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอย่างเหมาะสมเป็นงานที่ส าคัญในกระบวนการพิจารณารับประกันภัย ในทาง
กลับกัน อาจกล่าวได้ว่า การคัดเลือกภัยเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในกระบวนการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย ในการที่จะให้
ได้งานมานั้น แน่นอนว่า โดยปกติบริษัทประกันวินาศภัยมีเป้าหมายที่จะให้ได้งานที่มีคุณภาพดี คืองานที่ถูกจัดอยู่ใน
ระดับมาตรฐานขึ้นไปและงานเหล่านั้นมีการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ในขณะเดียวกัน ก็หลีกเลี่ยงที่
จะรับงานไม่ดีซึ่งมีการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย แต่ด้วยสภาพการแข่งขันในตลาดที่ทุกบริษัทมีเป้าหมาย
ที่ไม่แตกต่างกันนัก การเจาะจงเลือกรับงานดีกับการเลือกที่จะไม่รับงานที่ไม่ดีตามที่กล่าวข้างต้นอาจเป็นเหมือนดาบ
สองคมที่ท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยละเลยหรือละเว้นการคัดเลือกภัยในที่สุด  

ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยเริ่มต้นด้วยการไม่คัดเลือกภัยหรือคัดเลือกภัยไม่ถูกต้องเสียแล้ว โอกาสที่การ
ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้ถูกต้องส าหรับภัยนั้นย่อมไม่มี ยกตัวอย่างเช่น บริษัทตัดสินใจรับงานประกันภัยความ
เสี่ยงภัยทุกชนิดส าหรับโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์รายหนึ่งแต่ละเลยการตรวจสอบท าความเข้าใจถึงกระบวนการผลิต
อย่างละเอียด ท าให้ท าการประเมินความเสี่ยงต่ ากว่าความเป็นจริงไป บริษัทจึงใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงที่
ประเมินได้นั้น ซึ่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับย่อมไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

ในทางกลับกัน ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยได้ด าเนินการคัดเลือกภัยอย่างถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ยึดหลักการ
ในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม จะเกิดผลอะไรข้ึน 

 
1. สาเหตุของการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เหมาะสม 

โดยสรุปกล่าวได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่อัตราเบี้ยประกันภัยจะไม่ได้ถูกก าหนดอย่างเหมาะสม เนื่องจากสาเหตุใด
สาเหตุหนึ่งต่อไปนี้ 
 1) ถูกบังคับโดยสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่ง  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 2) ถูกกดดันจากตัวแทนประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่ง  
 3) สถานการณ์ของบริษัทประกันวินาศภัยอยู่ในภาวะล าบาก ท าให้บริษัทจ าเป็นต้องได้รับเบี้ยประกันภัยโดย
รับงานทุกวิถีทางที่ท าได้ หรือ 
 4) ความรู้ ประสบการณ์ และดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยังน้อย  

ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันรุนแรง บริษัทประกันวินาศภัยบางรายอาจต้องยอมขายประกันภัยด้วยอัตรา
เบี้ยประกันภัยที่ต่ าเพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยไว้ก่อน ส่วนปัญหาว่าจะขาดทุนหรือไม่นั้น ค่อยหาทางแก้ไขในภายหลัง 

ในธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งมีการแข่งขันกันด้านราคาโดยการลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงนั้น อาจเนื่องมาจาก
บริษัทประกันวินาศภัยมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป เช่น การพยายามรักษายอดขายไว้ การเพิ่มยอดขาย การรักษาส่วน
แบ่งตลาด หรือการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด เป็นต้น 
 
2. การลดอัตราเบี้ยประกันภัย  

2.1  รูปแบบของการลดอัตราเบี้ยประกันภัย สามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น 
1) การลดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยตรง โดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าอัตราที่เหมาะสมกับความ

เสี่ยงภัยแต่ไม่ต่ ากว่าอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ า ซึ่งวิธีการนี้ไม่ขัดต่อกฎหมาย แต่อาจส่งผลกระทบต่อผลก าไรของ
บริษัทประกันวินาศภัยเอง ตัวอย่างเช่น การใช้อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับอาชีพ ชั้น 1 ส าหรับผู้ขอเอาประกันภัย
อาชีพชั้น 3 เป็นต้น  

2) การให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยที่ไม่ถูกต้อง วิธีการนี้ท าให้เบี้ยประกันภัยลดต่ าลง เช่น การให้ส่วนลด
รถยนต์กลุ่มแก่รถยนต์เดี่ยวที่ขอเอาประกันภัย หรือการให้ส่วนลดประวัติดีแก่ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนทั้งที่เป็นฝ่ายประมาท การให้ส่วนลดประวัติดีในอัตราที่สูงกว่าที่พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ก าหนดไว้ หรือการให้ส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งๆ ที่ผู้ขอเอาประกันภัยไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น 

3) การให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดอัตราเบี้ยประกันภัย วิธีการนี้เป็นการให้ความคุ้มครองภัยในกรมธรรม์
ประกันภัยโดยไม่เพิ่มเบี้ยประกันภัย เช่น พิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยก าหนดให้คิดอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ า พันละ 
0.05 ส าหรับภัยระเบิด แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น แต่อาจก าหนดขีดจ ากัดความรับผิดย่อย
ไว้ต่ ากว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย เป็นต้น 

2.2  ผลกระทบของการลดอัตราเบี้ยประกันภัย การลดอัตราเบี้ยประกันภัยในรูปแบบต่างๆ ตามที่กล่าวมา
ข้างต้น อาจท าให้บริษัทประกันวินาศภัยได้เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นจากจ านวนผู้เอาประกันภัยที่ให้ความสนใจท า
ประกันภัยเพราะอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ า แต่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทประกันวินาศภัยในระยะยาว กล่าวคือ 

1) ระดับของอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงภัยที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดค่าสินไหมทดแทน 
ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงในด้านการรักษาระดับของเงินกองทุน 

2) เมื่อบริษัทใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ าแล้ว เบี้ยประกันภัยมักจะแนวโน้มไปในทางคงที่หรือลดลง 
การที่จะปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้นจะท าได้ยาก 

3) บริษัทมีความเสี่ยงในการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยในการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่ได้
รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน หรือละเมิดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ท าให้มีโอกาสที่ถูกลงโทษได้ 
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เรื่องที่ 3.3  
ความสัมพันธ์ของการพิจารณารับประกันภัยกับ 
การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
   
 

จากที่ได้กล่าวถึงแล้วในหลักการของการพิจารณารับประกันภัยว่า บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดเบี้ย
ประกันภัยที่เหมาะสมกับภัยแต่ละภัย โดยขณะเดียวกัน ต้องค านึงถึงเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับกลุ่มภัยนั้นๆ ด้วย 
และในกระบวนการของการพิจารณารับประกันภัยก็ได้กล่าวถึงด้วยว่าการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นเป็นงาน 
อย่างหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย ดังนั้น ย่อมเป็นที่ชัดเจนว่า การพิจารณารับประกันภัยกับการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยเป็นเร่ืองที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก 

การด าเนินการพิจารณารับประกันภัยที่ดีต้องประกอบด้วยการคัดเลือกภัย และการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของภัยนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพิจารณารับประกันภัย คือ การ
ได้ก าไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอย่างเหมาะสมเป็นงานที่ส าคัญในกระบวนการพิจารณารับประกันภัย ในทาง
กลับกัน อาจกล่าวได้ว่า การคัดเลือกภัยเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในกระบวนการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย ในการที่จะให้
ได้งานมานั้น แน่นอนว่า โดยปกติบริษัทประกันวินาศภัยมีเป้าหมายที่จะให้ได้งานที่มีคุณภาพดี คืองานที่ถูกจัดอยู่ใน
ระดับมาตรฐานขึ้นไปและงานเหล่านั้นมีการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ในขณะเดียวกัน ก็หลีกเลี่ยงที่
จะรับงานไม่ดีซึ่งมีการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย แต่ด้วยสภาพการแข่งขันในตลาดที่ทุกบริษัทมีเป้าหมาย
ที่ไม่แตกต่างกันนัก การเจาะจงเลือกรับงานดีกับการเลือกที่จะไม่รับงานที่ไม่ดีตามที่กล่าวข้างต้นอาจเป็นเหมือนดาบ
สองคมที่ท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยละเลยหรือละเว้นการคัดเลือกภัยในที่สุด  

ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยเริ่มต้นด้วยการไม่คัดเลือกภัยหรือคัดเลือกภัยไม่ถูกต้องเสียแล้ว โอกาสที่การ
ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้ถูกต้องส าหรับภัยนั้นย่อมไม่มี ยกตัวอย่างเช่น บริษัทตัดสินใจรับงานประกันภัยความ
เสี่ยงภัยทุกชนิดส าหรับโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์รายหนึ่งแต่ละเลยการตรวจสอบท าความเข้าใจถึงกระบวนการผลิต
อย่างละเอียด ท าให้ท าการประเมินความเสี่ยงต่ ากว่าความเป็นจริงไป บริษัทจึงใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงที่
ประเมินได้นั้น ซึ่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับย่อมไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

ในทางกลับกัน ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยได้ด าเนินการคัดเลือกภัยอย่างถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ยึดหลักการ
ในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม จะเกิดผลอะไรข้ึน 

 
1. สาเหตุของการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เหมาะสม 

โดยสรุปกล่าวได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่อัตราเบี้ยประกันภัยจะไม่ได้ถูกก าหนดอย่างเหมาะสม เนื่องจากสาเหตุใด
สาเหตุหนึ่งต่อไปนี้ 
 1) ถูกบังคับโดยสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่ง  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงผลของการลดลงของเบี้ยประกนัภัย 
 

ภัยตามระดับความเสี่ยง สัดส่วน
กรมธรรม์ 

อัตราเฉลี่ย
ปกต ิ

อัตราเฉลี่ยที่ใช้ใหม่ 
(ลดลง เฉลี่ย 20%) 

% ที่ลดลง 

ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน 
(Preferred Risks) 

20 0.03% 0.02% -33.34% 

ภัยมาตรฐาน 
(Standard Risks) 

70 0.06% 0.04% -33.34% 

ภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
(Substandard Risks) 

10 0.20% 0.16% -20% 

รวม 100   -29.42% 
 

  
 การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมาก เนื่องจากการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงอาจมีผล
ท าให้ได้จ านวนผู้เอาประกันภัยนอ้ยลง และท าให้อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้นได้ สภาพ
การแข่งขันของตลาดจะเป็นตัวก าหนดว่าบริษัทจะขายกรมธรรม์ประกันภัยได้กี่ฉบับตามราคาที่ตั้งไว้ บริษัทประกัน
วินาศภัยจะได้อัตราผลตอบแทนตามที่ตั้งเป้าไว้ได้ก็ต่อเมื่อมีความสมดุลกันระหว่างอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทใช้ 
จ านวนกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทขายได้และต้นทุนทั้งหมดของบริษัท 
 
3. การเพ่ิมอัตราเบี้ยประกันภัย 

ในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีการแข่งขันสูงนี้ การเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอนั้นท าได้ยาก
เพราะมีแนวโน้มที่จะท าให้งานลดลง อาจจะท าได้เป็นบางกรณีเท่านั้น เช่น บริษัทประกันวินาศภัยประสบกับภาวะ
ขาดทุนถึงระดับที่ไม่อาจใช้อัตราเบี้ยประกันภัยเดิมได้อีกต่อไป แต่ความเสี่ยงที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องยอมรับก็คือ 
ผู้เอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่าปกติในขณะที่ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ าอาจจะ
เปลี่ยนไปหาบริษัทประกันวินาศภัยรายอื่น 

การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นเป็นการด าเนินการในปัจจุบันซึ่งใช้ข้อมูลในอดีตและน ามาปรับใช้กับ
เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องระลกึไว้ว่า เบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาในวันนี ้ยังไม่
สามารถน าไปใช้ได้ทันที บริษัทประกันวินาศภัยยังคงต้องเก็บเบี้ยประกันภัยนั้นไว้ส าหรับค่าสินไหมทดแทนที่อาจ
เกิดขึ้นภายในอีก 12 เดือนข้างหน้าด้วย แม้ว่าบริษัทจะใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในการ
รับประกันภัยก็ตาม ผลก าไรที่คาดหวังก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาทันที เพราะการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยในวันนี้จะ
ส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทในอีกสองปีข้างหน้า โดยที่ยังต้องมีการคาดการณ์ถึงผลของการเกิด  
ค่าสินไหมทดแทนในระยะสองปีข้างหน้าด้วย 
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ส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเอง แต่อาจเป็นผู้ผลักดันหรือกดดัน
ให้บริษัทประกันวินาศภัยกระท าการดังกล่าวได้ ด้วยความเป็นผู้น างานมาส่งให้บริษัทประกันวินาศภัยและจ าเป็นต้อง
แข่งขันกับตัวแทนประกันวินาศภัยรายอ่ืนหรือผู้หาประกันภัยอื่นๆ ผลกระทบต่อตัวแทนประกันวินาศภัยอาจเป็นเพียง
การได้รับค่าบ าเหน็จน้อยลงไปตามส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ลดลงเท่านั้น  

เพื่อที่จะให้ได้งานที่ต้องการโดยไม่ต้องลดอัตราเบี้ยประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถใช้วิธี
ต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง เงื่อนไขให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เช่น ไม่ก าหนดเงื่อนไขความรับ
ผิดส่วนแรก หรือก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดย่อยให้สูง เป็นต้น แต่ในมุมมองของลูกค้าโดยทั่วไปนั้น ชอบที่จะ
ให้ลดอัตราเบี้ยประกันภัยมากกว่า ส่วนเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองที่อาจจะมองว่าการรับประกันภัย
เป็นการคาดคะเนถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอุบัติเหตุอาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้ การได้รับเบี้ยประกันภัยจ านวนหนึ่งไว้ก่อน
น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ดีกว่า 

2.3  การจัดระดับชั้นของความเสี่ยงภัย ในการจัดระดับชั้นของความเสี่ยงภัยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  
1) ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน (หรือการเสี่ยงภัยที่อยากรับ) 2) ภัยที่เป็นมาตรฐาน (หรือการเสี่ยงภัยปรกติ) และ 3) ภัยที่ต่ า
กว่ามาตรฐาน (หรือการเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ) และแต่ละระดับก็มีการจัดกลุ่มภัยที่มีความเสี่ยงภัยคล้ายคลึงกันเข้าไว้
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ส าหรับภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน การยอมรับประกันภัยด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่าที่ก าหนดไว้อาจจะไม่ท าให้
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จะสูญเสียเบี้ยประกันภัยไปจ านวนมากพอสมควร 

ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งมีการรับประกันภัยประเภทหนึ่ง มีกรมธรรม์ประกันภัยจ าแนก
กลุ่มภัยตามระดับความเสี่ยงของภัยได้เป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1) ภัยที่ดีกว่ามาตรฐานมีสัดส่วนร้อยละ 20 ส่วนที่ 2) ภัย
ที่จัดเป็นภัยมาตรฐานร้อยละ 70 และส่วนที่ 3) ภัยที่จัดเป็นภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน ร้อยละ 10 เนื่องจากธุรกิจมีการ
แข่งขันกันมาก บริษัทได้ตัดสินใจลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ส าหรับการประกันภัยประเภทนี้ 
สมมติให้ทุนประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์เท่ากับ 100 ล้านบาท เมื่อค านวณตามสัดส่วนของกรมธรรม์แล้ว เบี้ย
ประกันภัยทั้งหมดส าหรับการประกันภัยประเภทนี้ของบริษัทจะลดลงไปถึงร้อยละ 29.42 เพราะภัยส่วนใหญ่ร้อยละ 
90 เป็นภัยมาตรฐานและดีกว่ามาตรฐาน ดังตัวเลขที่แสดงในตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงผลของการลดลงของเบี้ยประกนัภัย 
 

ภัยตามระดับความเสี่ยง สัดส่วน
กรมธรรม์ 

อัตราเฉลี่ย
ปกต ิ

อัตราเฉลี่ยที่ใช้ใหม่ 
(ลดลง เฉลี่ย 20%) 

% ที่ลดลง 

ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน 
(Preferred Risks) 

20 0.03% 0.02% -33.34% 

ภัยมาตรฐาน 
(Standard Risks) 

70 0.06% 0.04% -33.34% 

ภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
(Substandard Risks) 

10 0.20% 0.16% -20% 

รวม 100   -29.42% 
 

  
 การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมาก เนื่องจากการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงอาจมีผล
ท าให้ได้จ านวนผู้เอาประกันภัยนอ้ยลง และท าให้อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้นได้ สภาพ
การแข่งขันของตลาดจะเป็นตัวก าหนดว่าบริษัทจะขายกรมธรรม์ประกันภัยได้กี่ฉบับตามราคาที่ตั้งไว้ บริษัทประกัน
วินาศภัยจะได้อัตราผลตอบแทนตามที่ตั้งเป้าไว้ได้ก็ต่อเมื่อมีความสมดุลกันระหว่างอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทใช้ 
จ านวนกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทขายได้และต้นทุนทั้งหมดของบริษัท 
 
3. การเพ่ิมอัตราเบี้ยประกันภัย 

ในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีการแข่งขันสูงนี้ การเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอนั้นท าได้ยาก
เพราะมีแนวโน้มที่จะท าให้งานลดลง อาจจะท าได้เป็นบางกรณีเท่านั้น เช่น บริษัทประกันวินาศภัยประสบกับภาวะ
ขาดทุนถึงระดับที่ไม่อาจใช้อัตราเบี้ยประกันภัยเดิมได้อีกต่อไป แต่ความเสี่ยงที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องยอมรับก็คือ 
ผู้เอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่าปกติในขณะที่ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ าอาจจะ
เปลี่ยนไปหาบริษัทประกันวินาศภัยรายอื่น 

การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นเป็นการด าเนินการในปัจจุบันซึ่งใช้ข้อมูลในอดีตและน ามาปรับใช้กับ
เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องระลกึไว้ว่า เบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาในวันนี ้ยังไม่
สามารถน าไปใช้ได้ทันที บริษัทประกันวินาศภัยยังคงต้องเก็บเบี้ยประกันภัยนั้นไว้ส าหรับค่าสินไหมทดแทนที่อาจ
เกิดขึ้นภายในอีก 12 เดือนข้างหน้าด้วย แม้ว่าบริษัทจะใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในการ
รับประกันภัยก็ตาม ผลก าไรที่คาดหวังก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาทันที เพราะการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยในวันนี้จะ
ส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทในอีกสองปีข้างหน้า โดยที่ยังต้องมีการคาดการณ์ถึงผลของการเกิด  
ค่าสินไหมทดแทนในระยะสองปีข้างหน้าด้วย 
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สามารถน าไปใช้ได้ทันที บริษัทประกันวินาศภัยยังคงต้องเก็บเบี้ยประกันภัยนั้นไว้ส าหรับค่าสินไหมทดแทนที่อาจ
เกิดขึ้นภายในอีก 12 เดือนข้างหน้าด้วย แม้ว่าบริษัทจะใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในการ
รับประกันภัยก็ตาม ผลก าไรที่คาดหวังก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาทันที เพราะการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยในวันนี้จะ
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ค่าสินไหมทดแทนในระยะสองปีข้างหน้าด้วย 
 
 
 

 

3-38     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

ส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเอง แต่อาจเป็นผู้ผลักดันหรือกดดัน
ให้บริษัทประกันวินาศภัยกระท าการดังกล่าวได้ ด้วยความเป็นผู้น างานมาส่งให้บริษัทประกันวินาศภัยและจ าเป็นต้อง
แข่งขันกับตัวแทนประกันวินาศภัยรายอ่ืนหรือผู้หาประกันภัยอื่นๆ ผลกระทบต่อตัวแทนประกันวินาศภัยอาจเป็นเพียง
การได้รับค่าบ าเหน็จน้อยลงไปตามส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ลดลงเท่านั้น  

เพื่อที่จะให้ได้งานที่ต้องการโดยไม่ต้องลดอัตราเบี้ยประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถใช้วิธี
ต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง เงื่อนไขให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เช่น ไม่ก าหนดเงื่อนไขความรับ
ผิดส่วนแรก หรือก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดย่อยให้สูง เป็นต้น แต่ในมุมมองของลูกค้าโดยทั่วไปนั้น ชอบที่จะ
ให้ลดอัตราเบี้ยประกันภัยมากกว่า ส่วนเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองที่อาจจะมองว่าการรับประกันภัย
เป็นการคาดคะเนถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอุบัติเหตุอาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้ การได้รับเบี้ยประกันภัยจ านวนหนึ่งไว้ก่อน
น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ดีกว่า 

2.3  การจัดระดับชั้นของความเสี่ยงภัย ในการจัดระดับชั้นของความเสี่ยงภัยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  
1) ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน (หรือการเสี่ยงภัยที่อยากรับ) 2) ภัยที่เป็นมาตรฐาน (หรือการเสี่ยงภัยปรกติ) และ 3) ภัยที่ต่ า
กว่ามาตรฐาน (หรือการเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ) และแต่ละระดับก็มีการจัดกลุ่มภัยที่มีความเสี่ยงภัยคล้ายคลึงกันเข้าไว้
ด้วยกัน 

ส าหรับภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน การยอมรับประกันภัยด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่าที่ก าหนดไว้อาจจะไม่ท าให้
เกิดความเสียหายต่อบริษัทประกันวินาศภัยมากนัก เพราะเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจคาดว่าโอกาสเกิดเหตุ
จะต่ า แต่หากภัยที่รับประกันเป็นภัยที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งในทางปฏิบัติควรจะมีสัดส่วนของงานมากที่สุดแล้วนั้น การที่
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงต่ ากว่าที่ก าหนดไว้เพื่อให้ได้งาน บริษัทประกันวินาศภัยนั้นก็
จะสูญเสียเบี้ยประกันภัยไปจ านวนมากพอสมควร 

ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งมีการรับประกันภัยประเภทหนึ่ง มีกรมธรรม์ประกันภัยจ าแนก
กลุ่มภัยตามระดับความเสี่ยงของภัยได้เป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1) ภัยที่ดีกว่ามาตรฐานมีสัดส่วนร้อยละ 20 ส่วนที่ 2) ภัย
ที่จัดเป็นภัยมาตรฐานร้อยละ 70 และส่วนที่ 3) ภัยที่จัดเป็นภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน ร้อยละ 10 เนื่องจากธุรกิจมีการ
แข่งขันกันมาก บริษัทได้ตัดสินใจลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ส าหรับการประกันภัยประเภทนี้ 
สมมติให้ทุนประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์เท่ากับ 100 ล้านบาท เมื่อค านวณตามสัดส่วนของกรมธรรม์แล้ว เบี้ย
ประกันภัยทั้งหมดส าหรับการประกันภัยประเภทนี้ของบริษัทจะลดลงไปถึงร้อยละ 29.42 เพราะภัยส่วนใหญ่ร้อยละ 
90 เป็นภัยมาตรฐานและดีกว่ามาตรฐาน ดังตัวเลขที่แสดงในตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงผลของการลดลงของเบี้ยประกนัภัย 
 

ภัยตามระดับความเสี่ยง สัดส่วน
กรมธรรม์ 

อัตราเฉลี่ย
ปกต ิ

อัตราเฉลี่ยที่ใช้ใหม่ 
(ลดลง เฉลี่ย 20%) 

% ที่ลดลง 

ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน 
(Preferred Risks) 

20 0.03% 0.02% -33.34% 

ภัยมาตรฐาน 
(Standard Risks) 

70 0.06% 0.04% -33.34% 

ภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
(Substandard Risks) 

10 0.20% 0.16% -20% 

รวม 100   -29.42% 
 

  
 การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมาก เนื่องจากการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงอาจมีผล
ท าให้ได้จ านวนผู้เอาประกันภัยนอ้ยลง และท าให้อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้นได้ สภาพ
การแข่งขันของตลาดจะเป็นตัวก าหนดว่าบริษัทจะขายกรมธรรม์ประกันภัยได้กี่ฉบับตามราคาที่ตั้งไว้ บริษัทประกัน
วินาศภัยจะได้อัตราผลตอบแทนตามที่ตั้งเป้าไว้ได้ก็ต่อเมื่อมีความสมดุลกันระหว่างอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทใช้ 
จ านวนกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทขายได้และต้นทุนทั้งหมดของบริษัท 
 
3. การเพ่ิมอัตราเบี้ยประกันภัย 

ในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีการแข่งขันสูงนี้ การเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอนั้นท าได้ยาก
เพราะมีแนวโน้มที่จะท าให้งานลดลง อาจจะท าได้เป็นบางกรณีเท่านั้น เช่น บริษัทประกันวินาศภัยประสบกับภาวะ
ขาดทุนถึงระดับที่ไม่อาจใช้อัตราเบี้ยประกันภัยเดิมได้อีกต่อไป แต่ความเสี่ยงที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องยอมรับก็คือ 
ผู้เอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่าปกติในขณะที่ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ าอาจจะ
เปลี่ยนไปหาบริษัทประกันวินาศภัยรายอื่น 

การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นเป็นการด าเนินการในปัจจุบันซึ่งใช้ข้อมูลในอดีตและน ามาปรับใช้กับ
เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องระลกึไว้ว่า เบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาในวันนี ้ยังไม่
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รับประกันภัยก็ตาม ผลก าไรที่คาดหวังก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาทันที เพราะการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยในวันนี้จะ
ส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทในอีกสองปีข้างหน้า โดยที่ยังต้องมีการคาดการณ์ถึงผลของการเกิด  
ค่าสินไหมทดแทนในระยะสองปีข้างหน้าด้วย 
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อัตราเบี้ยประกันภัยที่ควรได้ส าหรับบ้านแต่ละหลัง เท่ากับ 
         R =  (100,000  0.005) + (E + L) R 
          R =  500 + (0.38 + 0.05) R 
                 R – 0.43R  =  500 
               0.57R  =  500 

         R =    500
0.57

  

      =  877      บาท 
 ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัย ควรได้เบี้ยประกันภัยรวมของบ้านทั้งหมด 10,000  877 = 8,770,000 บาท 

การค านวณเบี้ยประกันภัยข้างต้นนี้สอดคล้องกับหลักการของการพิจารณารับประกันภัยและหลักในการ
ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กล่าวคือ ใช้หลักคณิตศาสตร์ที่ว่าด้วยกฎจ านวนมาก ความน่าจะเป็น องค์ประกอบของ
อัตราเบี้ยประกันภัยและความเพียงพอของเบี้ยประกันภัยที่จะรองรับค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายและก าไร 

จากตัวอย่างที่ 3.9 หากบริษัทประกันวินาศภัยรายนี้ไม่ยึดหลักการของการพิจารณารับประกันภัยและ
ตัดสินใจใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่านั้น เช่น 790 บาท เบี้ยประกันภัยจ านวนนี้จะรองรับต้นทุนความเสียหายเฉลี่ย
ต่อครั้งได้เพียง 90,060 บาทเท่านั้นแทนที่จะเป็น 100,000 บาท ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 

     790  =  (C  0.005) + 790 (0.43) 
0.005 C  =  790 – 339.70 

              C  =  450.30
.005

 

    =  90,060     บาท 
การที่บริษัทประกันวินาศภัยก าหนดและใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าต้นทุนตามระดับความเสี่ยง จะส่งผล

กระทบท าให้เกิดผลขาดทุนจากการรับประกันภัย ซึ่งอาจมีผลให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกันวินาศภัย
ต้องใช้เงินกองทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นมารองรับผลขาดทุนนั้น 
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4. ความส าเร็จในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย  
 การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ คือ 

1) คุณภาพของการพิจารณารับประกันภัย และ 
2) ความมีวินัยในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

 ถ้าหากปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งขาดหายไป การรับประกันภัยในทางท่ีไม่ถูกต้องก็จะเกิดข้ึนในไม่ช้า สัดส่วน
ของงานดีๆ ที่มีอยู่ก็จะลดลงและแทนที่ด้วยงานที่ไม่ดีหรืองานที่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ า ซึ่งเมื่อบริษัทรับไว้แล้วก็ยาก
ที่จะเปลี่ยนในเวลาอันรวดเร็ว 

ในธุรกิจประกันวินาศภัยที่แข่งขันกันอยู่นี้ อาจมีบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนหนึ่งที่พร้อมจะรับประกันภัย
งานที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ าๆ ซึ่งไม่มีใครตอบได้ว่า การรับประกันภัยเช่นนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อบริษัทในอนาคต  
แต่โดยหลักการคัดเลือกภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแล้ว บริษัทจะเกิดความสูญเสียในระยะยาวได้ 

ตัวอย่างที่ 3.9 สมมติว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันอัคคีภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัยจ านวน 10,000 หลังที่
อยู่ในระดับความเสี่ยงภัยเดียวกันและจากการเก็บสถิติความเสียหายจากการเกิดไฟไหม้ที่มีมาเป็นเวลานานหลายปีจน
ค านวณได้ว่า ค่าความน่าจะเป็น (Probability) ของการเกิดไฟไหม้เท่ากับ 0.005 และค่าเสียหายเฉลี่ยต่อการเกิดไฟไหม้
แต่ละคร้ังเท่ากับ 100,000 บาท 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดจากค่าบ าเหน็จรวมกับค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 38 ของเบี้ยประกันภัยรับของบริษัทและมีส ารองฉุกเฉินและก าไรที่คาดหวังรวมกันเท่ากับร้อยละ 5 
ของเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท 

ดังนั้น บริษัทจึงควรได้รับเบี้ยประกันภัยจากการค านวณ ดังนี้ 
 
จากสูตร   เบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ส่วนบวกเพิ่ม 
  
เบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ค่าใช้จ่าย + ส ารองฉุกเฉินและก าไร 
 
โดยที่ 

R คือ อัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัย 
P คือ ค่าความน่าจะเป็นที่เกิดไฟไหม้ (Probability) 
C คือ ค่าเสียหายเฉลี่ยแต่ละคร้ัง (Cost of Loss) 
E คือ ค่าใช้จ่ายรวม (Expenses) 
L คือ ส ารองฉุกเฉินบวกก าไร (Loss Reserve) 

 จากสูตรการค านวณ 
 
   R = (P x C) + E + L 
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ของเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท 

ดังนั้น บริษัทจึงควรได้รับเบี้ยประกันภัยจากการค านวณ ดังนี้ 
 
จากสูตร   เบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ส่วนบวกเพิ่ม 
  
เบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ค่าใช้จ่าย + ส ารองฉุกเฉินและก าไร 
 
โดยที่ 

R คือ อัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัย 
P คือ ค่าความน่าจะเป็นที่เกิดไฟไหม้ (Probability) 
C คือ ค่าเสียหายเฉลี่ยแต่ละคร้ัง (Cost of Loss) 
E คือ ค่าใช้จ่ายรวม (Expenses) 
L คือ ส ารองฉุกเฉินบวกก าไร (Loss Reserve) 

 จากสูตรการค านวณ 
 
   R = (P x C) + E + L 
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ที่จะเปลี่ยนในเวลาอันรวดเร็ว 

ในธุรกิจประกันวินาศภัยที่แข่งขันกันอยู่นี้ อาจมีบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนหนึ่งที่พร้อมจะรับประกันภัย
งานที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ าๆ ซึ่งไม่มีใครตอบได้ว่า การรับประกันภัยเช่นนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อบริษัทในอนาคต  
แต่โดยหลักการคัดเลือกภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแล้ว บริษัทจะเกิดความสูญเสียในระยะยาวได้ 

ตัวอย่างที่ 3.9 สมมติว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันอัคคีภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัยจ านวน 10,000 หลังที่
อยู่ในระดับความเสี่ยงภัยเดียวกันและจากการเก็บสถิติความเสียหายจากการเกิดไฟไหม้ที่มีมาเป็นเวลานานหลายปีจน
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อัตราเบี้ยประกันภัยที่ควรได้ส าหรับบ้านแต่ละหลัง เท่ากับ 
         R =  (100,000  0.005) + (E + L) R 
          R =  500 + (0.38 + 0.05) R 
                 R – 0.43R  =  500 
               0.57R  =  500 

         R =    500
0.57

  

      =  877      บาท 
 ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัย ควรได้เบี้ยประกันภัยรวมของบ้านทั้งหมด 10,000  877 = 8,770,000 บาท 
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     790  =  (C  0.005) + 790 (0.43) 
0.005 C  =  790 – 339.70 

              C  =  450.30
.005

 

    =  90,060     บาท 
การที่บริษัทประกันวินาศภัยก าหนดและใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าต้นทุนตามระดับความเสี่ยง จะส่งผล

กระทบท าให้เกิดผลขาดทุนจากการรับประกันภัย ซึ่งอาจมีผลให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกันวินาศภัย
ต้องใช้เงินกองทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นมารองรับผลขาดทุนนั้น 
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4. ความส าเร็จในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย  
 การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ คือ 

1) คุณภาพของการพิจารณารับประกันภัย และ 
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 ถ้าหากปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งขาดหายไป การรับประกันภัยในทางท่ีไม่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นในไม่ช้า สัดส่วน
ของงานดีๆ ที่มีอยู่ก็จะลดลงและแทนที่ด้วยงานที่ไม่ดีหรืองานที่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ า ซึ่งเมื่อบริษัทรับไว้แล้วก็ยาก
ที่จะเปลี่ยนในเวลาอันรวดเร็ว 

ในธุรกิจประกันวินาศภัยที่แข่งขันกันอยู่นี้ อาจมีบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนหนึ่งที่พร้อมจะรับประกันภัย
งานที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ าๆ ซึ่งไม่มีใครตอบได้ว่า การรับประกันภัยเช่นนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อบริษัทในอนาคต  
แต่โดยหลักการคัดเลือกภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแล้ว บริษัทจะเกิดความสูญเสียในระยะยาวได้ 

ตัวอย่างที่ 3.9 สมมติว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันอัคคีภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัยจ านวน 10,000 หลังที่
อยู่ในระดับความเสี่ยงภัยเดียวกันและจากการเก็บสถิติความเสียหายจากการเกิดไฟไหม้ที่มีมาเป็นเวลานานหลายปีจน
ค านวณได้ว่า ค่าความน่าจะเป็น (Probability) ของการเกิดไฟไหม้เท่ากับ 0.005 และค่าเสียหายเฉลี่ยต่อการเกิดไฟไหม้
แต่ละคร้ังเท่ากับ 100,000 บาท 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดจากค่าบ าเหน็จรวมกับค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 38 ของเบี้ยประกันภัยรับของบริษัทและมีส ารองฉุกเฉินและก าไรที่คาดหวังรวมกันเท่ากับร้อยละ 5 
ของเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท 

ดังนั้น บริษัทจึงควรได้รับเบี้ยประกันภัยจากการค านวณ ดังนี้ 
 
จากสูตร   เบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ส่วนบวกเพิ่ม 
  
เบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ค่าใช้จ่าย + ส ารองฉุกเฉินและก าไร 
 
โดยที่ 

R คือ อัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัย 
P คือ ค่าความน่าจะเป็นที่เกิดไฟไหม้ (Probability) 
C คือ ค่าเสียหายเฉลี่ยแต่ละคร้ัง (Cost of Loss) 
E คือ ค่าใช้จ่ายรวม (Expenses) 
L คือ ส ารองฉุกเฉินบวกก าไร (Loss Reserve) 

 จากสูตรการค านวณ 
 
   R = (P x C) + E + L 
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 การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ คือ 

1) คุณภาพของการพิจารณารับประกันภัย และ 
2) ความมีวินัยในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

 ถ้าหากปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งขาดหายไป การรับประกันภัยในทางท่ีไม่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นในไม่ช้า สัดส่วน
ของงานดีๆ ที่มีอยู่ก็จะลดลงและแทนที่ด้วยงานที่ไม่ดีหรืองานที่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ า ซึ่งเมื่อบริษัทรับไว้แล้วก็ยาก
ที่จะเปลี่ยนในเวลาอันรวดเร็ว 

ในธุรกิจประกันวินาศภัยที่แข่งขันกันอยู่นี้ อาจมีบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนหนึ่งที่พร้อมจะรับประกันภัย
งานที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ าๆ ซึ่งไม่มีใครตอบได้ว่า การรับประกันภัยเช่นนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อบริษัทในอนาคต  
แต่โดยหลักการคัดเลือกภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแล้ว บริษัทจะเกิดความสูญเสียในระยะยาวได้ 

ตัวอย่างที่ 3.9 สมมติว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันอัคคีภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัยจ านวน 10,000 หลังที่
อยู่ในระดับความเสี่ยงภัยเดียวกันและจากการเก็บสถิติความเสียหายจากการเกิดไฟไหม้ที่มีมาเป็นเวลานานหลายปีจน
ค านวณได้ว่า ค่าความน่าจะเป็น (Probability) ของการเกิดไฟไหม้เท่ากับ 0.005 และค่าเสียหายเฉลี่ยต่อการเกิดไฟไหม้
แต่ละคร้ังเท่ากับ 100,000 บาท 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดจากค่าบ าเหน็จรวมกับค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 38 ของเบี้ยประกันภัยรับของบริษัทและมีส ารองฉุกเฉินและก าไรที่คาดหวังรวมกันเท่ากับร้อยละ 5 
ของเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท 

ดังนั้น บริษัทจึงควรได้รับเบี้ยประกันภัยจากการค านวณ ดังนี้ 
 
จากสูตร   เบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ส่วนบวกเพิ่ม 
  
เบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ค่าใช้จ่าย + ส ารองฉุกเฉินและก าไร 
 
โดยที่ 

R คือ อัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัย 
P คือ ค่าความน่าจะเป็นที่เกิดไฟไหม้ (Probability) 
C คือ ค่าเสียหายเฉลี่ยแต่ละคร้ัง (Cost of Loss) 
E คือ ค่าใช้จ่ายรวม (Expenses) 
L คือ ส ารองฉุกเฉินบวกก าไร (Loss Reserve) 

 จากสูตรการค านวณ 
 
   R = (P x C) + E + L 
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        บทที่ 4  
การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกนัภัย 

 
อาจารยอ์ธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร 

อาจารย์งามตา เขมะจิโต 
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