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4-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทท่ี 4 การพิจารณารับประกันภัย                นว. 2 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 
เรื่องที่   

4.1  ความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัย 
4.2  หลักการพื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัย 
4.3  กระบวนการ ปัจจัยส าคัญและเอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย  
4.4  บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการพิจารณารับประกันภัย 

 
แนวคิด 

1. การพิจารณารับประกันภัยมีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อบริษัทประกันวินาศภัยเนื่องจากการรับ
ประกันภัยเป็นธุรกิจหลักที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลก าไรจากภัยที่รับประกันไว้โดยการคัดเลือกภัยและ
ป้องกันการรับประกันภัยที่ไม่ดีเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันไป  

2. การพิจารณารับประกันภัยมีหลักการพื้นฐานส าคัญที่ควรค านึงถึงอยู่ 8 ประการ คือ 1) รับประกันภัยที่มี
จ านวนมากพอ 2) รับประกันภัยที่มีการกระจายดี 3) รับประกันภัยที่เป็นกลุ่มภัยรวมที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน 4) มุ่งรักษางานที่รับประกันภัยไว้แล้วให้นานที่สุด 5) ก าหนดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และ
อัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัย 6) มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถูกต้องตามเงื่อนไขความคุ้มครอง
และหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 7) ใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันในการรับประกันภัย การ
สร้างอัตราและการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยประเภทเดียวกัน และ 8) ค านึงถึงผลการรับ
ประกันภัยที่ดีเสมอ 

3. กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัยเป็นกระบวนการในการตัดสินใจที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การรวบรวมข้อมูล 2) การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ
เก่ียวกับคุณลักษณะของภัย และสภาวะภัยที่ได้รับจากเอกสารการขอเอาประกันภัยและแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
3) การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจรับประกันภัย และ 4) การติดตามผลการตัดสินใจใน
การรับประกันภัย  

4. นายหน้าประกันวินาศภัยมีบทบาทในการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลมาท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท
ประกันวินาศภัยโดยได้รับค่าบ าเหน็จตอบแทน จึงมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณารับประกันภัย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 1) การจัดหาประกันภัยให้แก่ลูกค้า 2) การส่งงานประกันภัยให้แก่บริษัทประกัน
วินาศภัย และ 3) การดูแลผู้เอาประกันภัยในขณะท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับอยู่และเมื่อจะครบ
ก าหนดต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 
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วัตถุประสงค์  
เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยได้ 
2. อธิบายหลักการพื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัยได้ 
3. อธิบายกระบวนการ ปัจจัยส าคัญ และเอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยได้ 
4. อธิบายบทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการพิจารณารับประกันภัยได้ 
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เรื่องที่ 4.1  
ความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัย 
   
  
 เป็นที่กล่าวขานกันมากว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยนั้นให้ความส าคัญกับการขายหรือปริมาณ
ของงานที่จะรับประกันภัยมากกว่าการพินิจพิจารณาอย่างจริงจังถึงคุณภาพของงาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาด
ประกันภัยมีความอ่อนตัวคือมีการแข่งขันกันมาก การพิจารณาถึงคุณภาพของงานแทบจะหมดความหมาย การ
ประกันภัยบางประเภทอาศัยจ านวนของภัยที่รับเข้ามาให้มากไว้โดยเข้าใจว่าให้ได้เบี้ยประกันภัยมากพอที่จะรองรับ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แน่นอนว่าในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันกันมาก ตลาดประกันภัยจะกลายเป็น
สมรภูมิที่เรียกกันว่า น่านน้ าสีแดง (Red Ocean) หลายๆ บริษัทจะกระโดดเข้าสู่สมรภูมิการแข่งขันลงไปห้ าห่ันกันด้วย
กลยุทธ์ด้านราคา (Pricing) เป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการให้ส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือลดราคาให้ต่ ามากๆ 
โดยยอมรับความเสี่ยงจากการที่อาจจะเกิดสินไหมทดแทนมากเกินปกติในอนาคต เร่ืองของก าไรจากการรับประกันภัย
จึงกลายเป็นเร่ืองรองจากการได้ยึดครองส่วนแบ่งตลาดจนมีความเชื่อกันว่า การได้ก าไรจากการรับประกันภัยเพียงหนึ่ง
เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันภัยนั้นก็เพียงพอแล้ว เพราะการได้มาซ่ึงเบี้ยประกันภัยจ านวนมากท าให้บริษัทสามารถน า
เงินไปลงทุนสร้างผลตอบแทนต่อไปได้ 
 นอกจากนั้น ส าหรับการประกันภัยบางประเภท เช่น การประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันวินาศภัยจะได้รับ
เงินจากการเก็บเบี้ยประกันภัยก่อนการเร่ิมคุ้มครอง (Cash before Cover) อาจยิ่งท าให้บริษัทเห็นว่า การได้รับเบี้ย
ประกันภัยมาเพื่อน ามาลงทุนหาผลประโยชน์นั้นคุ้มค่าแล้ว จึงไม่ให้ความส าคัญกับการรับประกันภัยอย่างมีคุณภาพ 
แต่ในทางปฏิบัติหลายๆ บริษัทก็อาจไม่ได้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยก่อนเร่ิมการคุ้มครองด้วยเงื่อนไขทางการค้ากับผู้หา
งานประกันภัยบางประการ  

จากสถิติของธุรกิจประกันวินาศภัย1 จะเห็นตัวเลขที่บ่งชี้ได้ว่า ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในช่วงปี 2540-
2558 ผลก าไรจากการรับประกันภัยมีสัดส่วนต่ ากว่ารายได้สุทธิจากการลงทุน โดยค่าเฉลี่ยของก าไรจากกา รรับ
ประกันภัยอยู่ที่ร้อยละ 37 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของรายได้สุทธิจากการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 51 ทั้งๆ ที่การรับประกันภัย
เป็นธุรกิจหลัก (Core Business) ของบริษัทประกันวินาศภัย ดังปรากฏในตารางที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 

1 สถิติประกันวินาศภยั http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/40/2 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

การพิจารณารับประกันภัย     4-5 
 

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบก าไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยและรายได้สุทธิจากการลงทุน 

 
ปี 1. ก าไร (ขาดทุน) 

จากการรับประกันภัย 
2. รายได้สุทธิจาก 

การลงทุน 
3. ก าไรก่อนหักภาษี 

เงินได้นิติบุคคล 
1/3 2/3 

2558   11,693,528    7,613,372    22,005,391   53%  35% 
2557   16,212,452    7,053,051    26,074,493   62%  27% 
2556   20,605,060    6,551,291    26,031,673   79%  25% 
2555   5,731,972    6,317,859    15,995,272   36%  39% 
2554  -135,482,335    4,959,188   -127,535,617   106%  -4% 
2553   1,813,619    4,056,064    8,921,234   20%  45% 
2552   2,670,090    3,452,203    7,152,714   37%  48% 
2551   4,156,829    4,019,860    5,537,107   75%  73% 
2550   406,005    4,069,871    7,287,931   6%  56% 
2549   1,090,590    3,701,593    6,174,083   18%  60% 
2548   1,430,429    2,724,109    5,927,472   24%  46% 
2547   1,399,565    2,505,190    5,852,436   24%  43% 
2546   1,284,379    2,840,376    5,767,516   22%  49% 
2545   1,166,772    2,407,252    4,009,780   29%  60% 
2544   1,429,824    2,340,071    3,832,920   37%  61% 
2543   2,569,771    2,408,087    4,486,139   57%  54% 
2542  - 431,699    2,814,839    2,531,650   -17%  111% 
2541  - 487,568    198,963    2,923,020   -17%  7% 
2540   1,785,647    5,040,587    3,575,559   50%  141% 

   
ค่าเฉลี่ย  37%  51% 

 
 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้การพิจารณารับประกันภัยโดยบุคคลถูกเปลี่ยนเป็น
การพิจารณารับประกันภัยด้วยเครื่องสมองกลหรือคอมพิวเตอร์ด้วย อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกภัยด้วยเครื่อง -
คอมพิวเตอร์เหล่านี้แม้จะถูกบรรจุหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัยอย่างถูกต้องตามหลักการ แต่เครื่องมือ
เหล่านี้ก็ไร้จิตวิญญาณหรือวิจารณญาณแบบมนุษย์ในการพินิจพิเคราะห์ การตั้งข้อสงสัย และการตั้งค าถามอ่ืนๆ ที่
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ การพิจารณารับประกันภัยนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในอดีตการพิจารณารับประกันภัย
ถือได้ว่าเป็นศิลป์ล้วนๆ เพราะเกิดจากการใช้ดุลยพินิจ (Judgment) ของมนุษย์ แต่เมื่อโลกเจริญขึ้น การน าเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาใช้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการท าโมเดลจ าลองต่างๆ การประมวลผลข้อมูล การค านวณอัตราเบี้ย 
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4-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 4.1  
ความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัย 
   
  
 เป็นที่กล่าวขานกันมากว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยนั้นให้ความส าคัญกับการขายหรือปริมาณ
ของงานที่จะรับประกันภัยมากกว่าการพินิจพิจารณาอย่างจริงจังถึงคุณภาพของงาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาด
ประกันภัยมีความอ่อนตัวคือมีการแข่งขันกันมาก การพิจารณาถึงคุณภาพของงานแทบจะหมดความหมาย การ
ประกันภัยบางประเภทอาศัยจ านวนของภัยที่รับเข้ามาให้มากไว้โดยเข้าใจว่าให้ได้เบี้ยประกันภัยมากพอที่จะรองรับ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แน่นอนว่าในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันกันมาก ตลาดประกันภัยจะกลายเป็น
สมรภูมิที่เรียกกันว่า น่านน้ าสีแดง (Red Ocean) หลายๆ บริษัทจะกระโดดเข้าสู่สมรภูมิการแข่งขันลงไปห้ าห่ันกันด้วย
กลยุทธ์ด้านราคา (Pricing) เป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการให้ส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือลดราคาให้ต่ ามากๆ 
โดยยอมรับความเสี่ยงจากการที่อาจจะเกิดสินไหมทดแทนมากเกินปกติในอนาคต เร่ืองของก าไรจากการรับประกันภัย
จึงกลายเป็นเร่ืองรองจากการได้ยึดครองส่วนแบ่งตลาดจนมีความเชื่อกันว่า การได้ก าไรจากการรับประกันภัยเพียงหนึ่ง
เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันภัยนั้นก็เพียงพอแล้ว เพราะการได้มาซึ่งเบี้ยประกันภัยจ านวนมากท าให้บริษัทสามารถน า
เงินไปลงทุนสร้างผลตอบแทนต่อไปได้ 
 นอกจากนั้น ส าหรับการประกันภัยบางประเภท เช่น การประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันวินาศภัยจะได้รับ
เงินจากการเก็บเบี้ยประกันภัยก่อนการเร่ิมคุ้มครอง (Cash before Cover) อาจยิ่งท าให้บริษัทเห็นว่า การได้รับเบี้ย
ประกันภัยมาเพื่อน ามาลงทุนหาผลประโยชน์นั้นคุ้มค่าแล้ว จึงไม่ให้ความส าคัญกับการรับประกันภัยอย่างมีคุณภาพ 
แต่ในทางปฏิบัติหลายๆ บริษัทก็อาจไม่ได้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยก่อนเร่ิมการคุ้มครองด้วยเงื่อนไขทางการค้ากับผู้หา
งานประกันภัยบางประการ  

จากสถิติของธุรกิจประกันวินาศภัย1 จะเห็นตัวเลขที่บ่งชี้ได้ว่า ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในช่วงปี 2540-
2558 ผลก าไรจากการรับประกันภัยมีสัดส่วนต่ ากว่ารายได้สุทธิจากการลงทุน โดยค่าเฉลี่ยของก าไรจากกา รรับ
ประกันภัยอยู่ที่ร้อยละ 37 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของรายได้สุทธิจากการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 51 ทั้งๆ ที่การรับประกันภัย
เป็นธุรกิจหลัก (Core Business) ของบริษัทประกันวินาศภัย ดังปรากฏในตารางที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 

1 สถิติประกันวินาศภยั http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/40/2 
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ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบก าไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยและรายได้สุทธิจากการลงทุน 

 
ปี 1. ก าไร (ขาดทุน) 

จากการรับประกันภัย 
2. รายได้สุทธิจาก 

การลงทุน 
3. ก าไรก่อนหักภาษี 

เงินได้นิติบุคคล 
1/3 2/3 

2558   11,693,528    7,613,372    22,005,391   53%  35% 
2557   16,212,452    7,053,051    26,074,493   62%  27% 
2556   20,605,060    6,551,291    26,031,673   79%  25% 
2555   5,731,972    6,317,859    15,995,272   36%  39% 
2554  -135,482,335    4,959,188   -127,535,617   106%  -4% 
2553   1,813,619    4,056,064    8,921,234   20%  45% 
2552   2,670,090    3,452,203    7,152,714   37%  48% 
2551   4,156,829    4,019,860    5,537,107   75%  73% 
2550   406,005    4,069,871    7,287,931   6%  56% 
2549   1,090,590    3,701,593    6,174,083   18%  60% 
2548   1,430,429    2,724,109    5,927,472   24%  46% 
2547   1,399,565    2,505,190    5,852,436   24%  43% 
2546   1,284,379    2,840,376    5,767,516   22%  49% 
2545   1,166,772    2,407,252    4,009,780   29%  60% 
2544   1,429,824    2,340,071    3,832,920   37%  61% 
2543   2,569,771    2,408,087    4,486,139   57%  54% 
2542  - 431,699    2,814,839    2,531,650   -17%  111% 
2541  - 487,568    198,963    2,923,020   -17%  7% 
2540   1,785,647    5,040,587    3,575,559   50%  141% 

   
ค่าเฉลี่ย  37%  51% 

 
 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้การพิจารณารับประกันภัยโดยบุคคลถูกเปลี่ยนเป็น
การพิจารณารับประกันภัยด้วยเครื่องสมองกลหรือคอมพิวเตอร์ด้วย อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกภัยด้วยเครื่อง -
คอมพิวเตอร์เหล่านี้แม้จะถูกบรรจุหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัยอย่างถูกต้องตามหลักการ แต่เครื่องมือ
เหล่านี้ก็ไร้จิตวิญญาณหรือวิจารณญาณแบบมนุษย์ในการพินิจพิเคราะห์ การตั้งข้อสงสัย และการตั้งค าถามอ่ืนๆ ที่
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ การพิจารณารับประกันภัยนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในอดีตการพิจารณารับประกันภัย
ถือได้ว่าเป็นศิลป์ล้วนๆ เพราะเกิดจากการใช้ดุลยพินิจ (Judgment) ของมนุษย์ แต่เมื่อโลกเจริญขึ้น การน าเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาใช้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการท าโมเดลจ าลองต่างๆ การประมวลผลข้อมูล การค านวณอัตราเบี้ย 
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ประกันภัยในอนาคต และอ่ืนๆ ที่ช่วยให้การตัดสินใจมีความแม่นย าขึ้น ศิลป์ในการพิจารณารับประกันภัยก็ลด
ความส าคัญลง แต่ความเป็นศิลป์ก็ยังคงต้องมีอยู่ในกระบวนการของการพิจารณารับประกันภัย ตัวอย่างพัฒนาการ
ด้านศาสตร์ เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) การน าเอาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ใน
อุตสาหกรรมประกันภัยที่เกิดขึ้นแล้ว ในปี 2560 นี้เอง โดยบริษัท Fukoku Mutual Life Insurance ได้ท าการปลด
พนักงานออก 30 คน แล้วน าเอาปัญญาประดิษฐ์มาท างานในการค านวณเบี้ยประกันภัย ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าจะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานได้มากขึ้นถึงร้อยละ 30 และสามารถคืนทุนที่ลงทุนสร้างระบบไปจ านวน 200 ล้านเยนได้
ภายในเวลา 2 ปี (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://techsauce.co/insurance/fukoku-ai-human-replacement/) 
หรือในประเทศอังกฤษที่บริษัท Ageas Insurance ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยรายแรกที่น าเอาปัญญาประดิษฐ์มา 
ใช้ในระบบงานจัดการรถยนต์ (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://www.ageas.co.uk/press-releases/2017-press-
releases/ageas-pioneers-uk-first-ai/) ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยหลายรายในประเทศไทยก็ได้เริ่มน า
นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในงานขายประกันภัยแล้วกับการรับประกันภัยบางประเภทที่ไม่ซับซ้อนนักซึ่งเครื่อง
คอมพิวเตอร์สามารถท างานแทนคนได้เกือบเต็มที่ อย่างไรก็ตาม การรับประกันภัยบางประเภทที่มีความสลับซับซ้อน 
การใช้ดุลยพินิจยังคงมีความจ าเป็นอย่างมาก  
 “อะไรก็เกิดขึ้นได้” เป็นค ากล่าวที่สะท้อนถึงความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ซึ่งมีการน าศาสตร์เข้ามาช่วยใน
การคาดคะเน ดังตัวอย่างการเกิดมหาอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งบริษัทประกันภัยต่อในต่างประเทศเคยส่งสัญญาณเตือนให้
บริษัทประกันภัยในประเทศไทยระมัดระวังและเตรียมตัวเพื่อรับมือกับมหันตภัยเหล่านี้มาหลายสิบปี เช่น การจัดท า
ทะเบียนพื้นที่ภัยน้ าท่วม และทะเบียนการสะสมของภัย เป็นต้น มีบางบริษัทที่ตระหนักถึงมหันตภัยนี้และมีการเตรียม
รับมือและอาศัยช่องทางการประกันภัยต่อในการกระจายความเสี่ยงภัย แต่ก็มีหลายบริษัทที่ไม่ได้ลงมือท า และในที่สุด 
ทั้งบริษัทประกันวินาศภัยของไทยและบริษัทประกันภัยต่อในต่างประเทศก็ต้องรับความเสียหายจากการยอมรับความ
เสี่ยงและการขาดการเตรียมความพร้อมไปด้วย 
 
1. ความจ าเป็นและความหมายของการพิจารณารับประกันภัย 
 การจัดตั้งบริษัทประกันวินาศภัยอาจถูกมองว่ามีบทบาทแตกต่างกันในหลายมุมมอง เช่น มองในด้านความ
เสี่ยงภัย บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัย มองในด้านของการสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง
หรือการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วย บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อจ่ายหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบ
เคราะห์กรรมเหล่านั้น ในมุมมองนี้ ถ้าไม่มีการเกิดความเสียหายที่ต้องได้รับการชดใช้ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ก็คง 
ไม่จ าเป็นต้องมีบริษัทประกันวินาศภัย ในแง่มุมของการประกอบธุรกิจ บริษัทประกันวินาศภัยถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อท าธุรกิจ
รับประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่ต้องการให้เกิดผลก าไรอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  

ถ้าเช่นนั้น การท าให้บริษัทประกันวินาศภัยมีก าไรอย่างยั่งยืนจึงอาจมีทางให้เลือกหลายทาง เช่น 1) ขายให้ได้
มากที่สุด 2) เลือกรับประกันภัยเฉพาะภัยที่ดีที่สุดเท่านั้น 3) คิดเบี้ยประกันภัยให้สูง 4) จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ต่ า
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่จะเห็นได้ว่าทั้งหมดยังมิใช่ค าตอบ ทางเลือกที่ดีของการสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจควรจะเป็น
การพิจารณารับประกันภัยอย่างเหมาะสม นั่นหมายถึง บริษัทประกันวินาศภัยขายผลิตภัณฑ์ได้โดยมีการคัดเลือกภัย
ที่ดี ได้รับเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม และเมื่อเกิดวินาศภัยที่ได้รับความคุ้มครองก็มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้อย่าง
ถูกต้อง  

 

การพิจารณารับประกันภัย     4-7 
 

มีการให้ความหมายของการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting) ไว้หลายความหมาย ซึ่งส่วนใหญ่มีความ
คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น 

1) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการของการยอมรับหรือปฏิเสธภัย (Robert I. Mehr and 
Emerson Cammack, 1980, p. 590) 

2) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการของ 1) การตัดสินใจว่าจะรับภัยที่เสนอมาหรือไม่ 2) 
ก าหนดเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาประกันภัย และ 3) การติดตามผลการตัดสินใจที่เกิดข้ึนนั้น 
(Joseph F. Mangan, CPCU and Connor M. Harrison, 2000, p. 1) 

3) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการในการตัดสินใจว่าจะรับภัยหรือไม่ และหากรับบริษัท 
จะรับไว้เป็นจ านวนเท่าใด และด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยเท่าใด (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก  https://www. 
irmi.com/online/insurance-glossary)  

4) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการในการจ าแนกภัย การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและ
การคัดเลือกภัย (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.finweb.com/insurance/the-basics-of-under 
writing-insurance.html#ixzz4HfPOvyF3) 

5) การพิจารณารับประกันภัย คือ การท าการตัดสินใจว่าจะรับหรือปฏิเสธภัย และหากรับจะก าหนด
เงื่อนไข ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยอย่างไร (Australian and New Zealand Institute of Insurance 
and Finance, 2007, p. 22) 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความหมายข้างต้นทั้งหมดแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การพิจารณารับประกันภัย คือ 
กระบวนการในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาประเมินระดับความเสี่ยงของภัยที่ได้รับการเสนอขอเอา
ประกันมาอย่างมีระบบ และพิจารณาความคุ้มครองและเงื่อนไขรวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัยนั้น  
 
2. ความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัย 

ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยมีหน้าที่พิจารณาข้อมูลที่ได้รับการเสนอขอเอา
ประกันภัยอย่างถี่ถ้วนเพื่อพิจารณาว่าภัยนั้นเหมาะสมที่จะรับประกันภัยหรือไม่รวมถึงต้อ งก าหนดราคาและความ
คุ้มครองที่เหมาะสมอีกด้วย 

 ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว หน้าที่พื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัยก็คือการคัดเลือกภัยที่ดีเพื่อ
สร้างก าไร ถ้าหากไม่มีการคัดเลือกภัย ซึ่งหมายความว่า บริษัทยอมรับเสี่ยงภัยทุกรายที่เสนอเข้ามา โอกาสที่บริษัทจะ
ประสบภาวะขาดทุนย่อมมีสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการคัดเลือกภัยที่ขัดประโยชน์ (Adverse Selection)2 นั่นเอง 

 

 
 
 2 พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา พิมพ์ครั้งที่ 6 (แก้ไขเพิ่มเติม) ให้ค าอธิบายใหม่ว่า Adverse Selection หมายถึง 
การคัดเลือกภัยที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้รับประกันภัย 
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ประกันภัยในอนาคต และอ่ืนๆ ที่ช่วยให้การตัดสินใจมีความแม่นย าขึ้น ศิลป์ในการพิจารณารับประกันภัยก็ลด
ความส าคัญลง แต่ความเป็นศิลป์ก็ยังคงต้องมีอยู่ในกระบวนการของการพิจารณารับประกันภัย ตัวอย่างพัฒนาการ
ด้านศาสตร์ เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) การน าเอาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ใน
อุตสาหกรรมประกันภัยที่เกิดขึ้นแล้ว ในปี 2560 นี้เอง โดยบริษัท Fukoku Mutual Life Insurance ได้ท าการปลด
พนักงานออก 30 คน แล้วน าเอาปัญญาประดิษฐ์มาท างานในการค านวณเบี้ยประกันภัย ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าจะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานได้มากขึ้นถึงร้อยละ 30 และสามารถคืนทุนที่ลงทุนสร้างระบบไปจ านวน 200 ล้านเยนได้
ภายในเวลา 2 ปี (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://techsauce.co/insurance/fukoku-ai-human-replacement/) 
หรือในประเทศอังกฤษที่บริษัท Ageas Insurance ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยรายแรกที่น าเอาปัญญาประดิษฐ์มา 
ใช้ในระบบงานจัดการรถยนต์ (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://www.ageas.co.uk/press-releases/2017-press-
releases/ageas-pioneers-uk-first-ai/) ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยหลายรายในประเทศไทยก็ได้เริ่มน า
นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในงานขายประกันภัยแล้วกับการรับประกันภัยบางประเภทที่ไม่ซับซ้อนนักซึ่งเครื่อง
คอมพิวเตอร์สามารถท างานแทนคนได้เกือบเต็มที่ อย่างไรก็ตาม การรับประกันภัยบางประเภทที่มีความสลับซับซ้อน 
การใช้ดุลยพินิจยังคงมีความจ าเป็นอย่างมาก  
 “อะไรก็เกิดขึ้นได้” เป็นค ากล่าวที่สะท้อนถึงความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ซึ่งมีการน าศาสตร์เข้ามาช่วยใน
การคาดคะเน ดังตัวอย่างการเกิดมหาอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งบริษัทประกันภัยต่อในต่างประเทศเคยส่งสัญญาณเตือนให้
บริษัทประกันภัยในประเทศไทยระมัดระวังและเตรียมตัวเพื่อรับมือกับมหันตภัยเหล่านี้มาหลายสิบปี เช่น การจัดท า
ทะเบียนพื้นที่ภัยน้ าท่วม และทะเบียนการสะสมของภัย เป็นต้น มีบางบริษัทที่ตระหนักถึงมหันตภัยนี้และมีการเตรียม
รับมือและอาศัยช่องทางการประกันภัยต่อในการกระจายความเสี่ยงภัย แต่ก็มีหลายบริษัทที่ไม่ได้ลงมือท า และในที่สุด 
ทั้งบริษัทประกันวินาศภัยของไทยและบริษัทประกันภัยต่อในต่างประเทศก็ต้องรับความเสียหายจากการยอมรับความ
เสี่ยงและการขาดการเตรียมความพร้อมไปด้วย 
 
1. ความจ าเป็นและความหมายของการพิจารณารับประกันภัย 
 การจัดตั้งบริษัทประกันวินาศภัยอาจถูกมองว่ามีบทบาทแตกต่างกันในหลายมุมมอง เช่น มองในด้านความ
เสี่ยงภัย บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัย มองในด้านของการสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง
หรือการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วย บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อจ่ายหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบ
เคราะห์กรรมเหล่านั้น ในมุมมองนี้ ถ้าไม่มีการเกิดความเสียหายที่ต้องได้รับการชดใช้ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ก็คง 
ไม่จ าเป็นต้องมีบริษัทประกันวินาศภัย ในแง่มุมของการประกอบธุรกิจ บริษัทประกันวินาศภัยถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อท าธุรกิจ
รับประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่ต้องการให้เกิดผลก าไรอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  

ถ้าเช่นนั้น การท าให้บริษัทประกันวินาศภัยมีก าไรอย่างยั่งยืนจึงอาจมีทางให้เลือกหลายทาง เช่น 1) ขายให้ได้
มากที่สุด 2) เลือกรับประกันภัยเฉพาะภัยที่ดีที่สุดเท่านั้น 3) คิดเบี้ยประกันภัยให้สูง 4) จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ต่ า
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่จะเห็นได้ว่าทั้งหมดยังมิใช่ค าตอบ ทางเลือกที่ดีของการสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจควรจะเป็น
การพิจารณารับประกันภัยอย่างเหมาะสม นั่นหมายถึง บริษัทประกันวินาศภัยขายผลิตภัณฑ์ได้โดยมีการคัดเลือกภัย
ที่ดี ได้รับเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม และเมื่อเกิดวินาศภัยที่ได้รับความคุ้มครองก็มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้อย่าง
ถูกต้อง  
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มีการให้ความหมายของการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting) ไว้หลายความหมาย ซึ่งส่วนใหญ่มีความ
คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น 

1) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการของการยอมรับหรือปฏิเสธภัย (Robert I. Mehr and 
Emerson Cammack, 1980, p. 590) 

2) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการของ 1) การตัดสินใจว่าจะรับภัยที่เสนอมาหรือไม่ 2) 
ก าหนดเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาประกันภัย และ 3) การติดตามผลการตัดสินใจที่เกิดข้ึนนั้น 
(Joseph F. Mangan, CPCU and Connor M. Harrison, 2000, p. 1) 

3) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการในการตัดสินใจว่าจะรับภัยหรือไม่ และหากรับบริษัท 
จะรับไว้เป็นจ านวนเท่าใด และด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยเท่าใด (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก  https://www. 
irmi.com/online/insurance-glossary)  

4) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการในการจ าแนกภัย การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและ
การคัดเลือกภัย (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.finweb.com/insurance/the-basics-of-under 
writing-insurance.html#ixzz4HfPOvyF3) 

5) การพิจารณารับประกันภัย คือ การท าการตัดสินใจว่าจะรับหรือปฏิเสธภัย และหากรับจะก าหนด
เงื่อนไข ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยอย่างไร (Australian and New Zealand Institute of Insurance 
and Finance, 2007, p. 22) 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความหมายข้างต้นทั้งหมดแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การพิจารณารับประกันภัย คือ 
กระบวนการในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาประเมินระดับความเสี่ยงของภัยที่ได้รับการเสนอขอเอา
ประกันมาอย่างมีระบบ และพิจารณาความคุ้มครองและเงื่อนไขรวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัยนั้น  
 
2. ความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัย 

ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยมีหน้าที่พิจารณาข้อมูลที่ได้รับการเสนอขอเอา
ประกันภัยอย่างถี่ถ้วนเพื่อพิจารณาว่าภัยนั้นเหมาะสมที่จะรับประกันภัยหรือไม่รวมถึงต้อ งก าหนดราคาและความ
คุ้มครองที่เหมาะสมอีกด้วย 

 ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว หน้าที่พื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัยก็คือการคัดเลือกภัยที่ดีเพื่อ
สร้างก าไร ถ้าหากไม่มีการคัดเลือกภัย ซึ่งหมายความว่า บริษัทยอมรับเสี่ยงภัยทุกรายที่เสนอเข้ามา โอกาสที่บริษัทจะ
ประสบภาวะขาดทุนย่อมมีสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการคัดเลือกภัยที่ขัดประโยชน์ (Adverse Selection)2 นั่นเอง 

 

 
 
 2 พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา พิมพ์ครั้งที่ 6 (แก้ไขเพิ่มเติม) ให้ค าอธิบายใหม่ว่า Adverse Selection หมายถึง 
การคัดเลือกภัยที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้รับประกันภัย 
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ต่ ากว่า ในทางปฏิบัติ การแข่งขันของธุรกิจอาจท าให้ผู้เอาประกันภัยดังกล่าวย้ายการท าประกันภัยไปอยู่กับผู้รับ
ประกันภัยรายใหม่ที่เสนอเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ต่ ากว่า อย่างไรก็ตาม การรับประกันภัยด้วยการแข่งขันกันใน
ลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะไม่สอดคล้องกับหลักการพิจารณารับประกันภัยที่ว่า ภัยที่ไม่ดีต้ องมีอัตราเบี้ย
ประกันภัยสูงกว่าภัยที่ดี  

 ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยมีการคัดเลือกภัยก็จะมีจ านวนผู้เอาประกันภัยและภัยที่ดีเป็นส่วนมากใน
ระยะยาว เมื่อเป็นดังนี้ ค่าสินไหมทดแทนก็เป็นไปตามปกติ คือเป็นไปตามสัดส่วนที่ควรจะเป็นจากอัตราเบี้ยประกันภัย
ที่ก าหนด ก าไรจากการรับประกันภัยก็จะมีเพิ่มขึ้น เมื่อมีก าไรเพิ่มพูนสะสมขึ้นเรื่อยๆ บริษัทก็จะสามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันในตลาดประกันวินาศภัยได้โดยการลดเบี้ยประกันภัยลงบ้าง ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อก าไรจากการรับประกันภัย
มากเกินไป เมื่อเบี้ยประกันภัยลดต่ าลง ผู้เอาประกันภัยเดิมก็จะยังคงมีการต่ออายุกับบริษัท ขณะเดียวกันก็จะมีผู้ขอ
เอาประกันภัยรายใหม่เพิ่มข้ึนด้วย 

 อาจมีประเด็นที่จะถูกน ามาโต้แย้งว่าการประกันภัยนั้นใช้หลักทางคณิตศาสตร์ของกฎว่าด้วยจ านวนมาก 
(Law of Large Number) และใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) บริษัทประกันวินาศภัยจึงควรรับ
ประกันภัยที่เสนอเข้ามาทุกราย เพราะเมื่อรับประกันภัยมากๆ แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะใกล้เคียงกับค่าความเป็นจริงมาก
ที่สุด กล่าวได้ว่า แนวคิดดังกล่าวไม่ถูกต้อง เพราะการรับประกันภัยโดยไม่พิจารณากลั่นกรองภัยจะมีโอกาสสูญเสีย
มากกว่าได้ เพราะผู้ที่เลือกเอาประกันภัยส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าผู้ที่มีความเสี่ยงต่ า 
 ในมุมมองของผู้เอาประกันภัย บริษัทผู้รับประกันภัยก็เป็นฝ่ายถูกเลือกโดยผู้ประสงค์จะเอาประกันภัยเช่นกัน 
เหตุผลของการเลือกของผู้ขอเอาประกันภัยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งข้อ เช่น ต้องการบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความ
มั่นคงทางการเงิน หรือต้องการบริษัทที่ให้บริการดี หรือต้องการหาเบี้ยประกันภัยที่ถูกที่สุด เป็นต้น การเลือกดังกล่าว
มีข้อสังเกตว่า ถ้ายิ่งมีระดับการศึกษาเข้มข้นขึ้น มีแนวโน้มว่าผู้เอาประกันภัยมักจะมีความเสี่ยงสูงกว่าเกณฑ์ปกติ  
ซึ่งจะเป็นเหตุท าให้บริษัทจะต้องรับความเสี่ยงภัยสูงและมีโอกาสจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูง เรียกว่า Adverse 
Selection ซึ่งตรงกับค าว่า การคัดเลือกที่ขัดประโยชน์ หรือการคัดเลือกภัยที่ เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้รับประกันภัย 
(พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย, 2560, น. 12) เป็นการคัดเลือกภัยจากประเภทใดประเภทหนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง  
ซึ่งเกิดผลให้ผู้รับประกันภัยเสียประโยชน์ อธิบายเพิ่มเติมได้ว่า เป็นสถานการณ์ที่ท าให้บริษัทมีจ านวนภัยที่มีความ 
เสี่ยงภัยสูงกว่าระดับมาตรฐานปกติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 4.1 ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยจากน้ าท่วมสูงกว่าปกติ  
ผู้ที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวย่อมต้องการที่จะท าประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองภัยน้ าท่วม ด้วย
เหตุผลว่าหากเกิดน้ าท่วมขึ้น ตนก็จะได้รับความคุ้มครอง แต่ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว การรับประกันภัย
จ านวนมากที่อยู่ในพื้นที่นั้นย่อมน าไปสู่การคัดเลือกที่ขัดประโยชน์  

ตัวอย่างที่ 4.2 ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่บริเวณก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ที่แออัดไปด้วยอาคารบ้านเรือน ก็ย่อม
ต้องการซื้อความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในขณะที่ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่อยู่โดดเดี่ยวห่างไกลจาก
อาคารบ้านเรือนอ่ืนๆ ย่อมไม่เห็นความจ าเป็นที่จะซื้อความคุ้มครองดังกล่าว  

ตัวอย่างที่ 4.3 เหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 ท าให้ประชาชนที่ไม่เคยท าประกันภัยเลย 
หรือเคยท าประกันภัยทรัพย์สินแต่ไม่ได้ซื้อภัยน้ าท่วมไว้ ตื่นตัวที่จะซื้อประกันภัยที่มีความคุ้มครองน้ าท่วมกันมากมาย 
แต่บริษัทประกันภัยไม่สามารถตอบสนองได้ เพราะหากรับประกันภัย บริษัทย่อมมีโอกาสที่จะสูญเสียสูงกว่าปกติ  
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4-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

กระบวนการในการคัดเลือกภัย (Risk Selection Process) เป็นค าที่พบบ่อยครั้งใช้ว่า กระบวนการในการ
พิจารณารับประกันภัย (Underwriting Process) เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะคัดเลือกภัยที่มีการเสนอขอเอา
ประกันภัยมาตามนโยบายและคู่มือการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท โดยทั่วไปแล้วภัยที่เสนอเข้ามาย่อม
ประกอบด้วยทั้งภัยที่ดีและไม่ดี การคัดเลือกภัยโดยเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงท าให้บริษัทมีโอกาสท าก าไร
ได้มากบ้างน้อยบ้างแต่บริษัทมีผลก าไรในระยะยาว ซึ่งต่างจากการไม่คัดเลือกภัยที่บริษัทมีโอกาสขาดทุนมากกว่ า 
แนวคิดดังกล่าวปรากฏในภาพที่ 4.1 

 

 
 

ภาพที ่4.1 ความส าคัญของการคัดเลือกภัย 
 

จากภาพที่ 4.1 จะเห็นได้ว่า บริษัทที่ไม่มีการคัดเลือกภัย ซึ่งอาจจะหมายรวมถึงบริษัทที่มุ่งเอายอดขายเป็น
หลักโดยไม่เน้นคุณภาพและขาดการประเมินความเสี่ยงภัยที่ถูกต้องด้วย จะได้รับภัยหรือกลุ่มภัยที่ไม่ดี หรือต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของบริษัทมากกว่าภัยดี การมีภัยที่ไม่ดีมากก็ย่อมมีโอกาสมากที่จะส่งผลให้มีค่าสินไหมทดแทนเป็น
จ านวนมากด้วย ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือก าไรจากการรับประกันภัยจะลดลง เมื่อเป็นเช่นนี้ บริษัทก็จะต้องใช้วิธีการ
เพิ่มเบี้ยประกันภัย แต่เนื่องจากบริษัทมิได้ท าการคัดเลือกภัยตั้งแต่แรก การเพิ่มเบี้ยประกันภัยจะส่งผลท าให้จ านวน  
ผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีผลรับประกันภัยไม่ดีหรือดีลดลงโดยย้ายไปสู่บริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัย

ความส าคัญของการคัดเลือกภัย 

มีการคัดเลือกภัย ไม่มีการคัดเลือก 

ภัยดี > ภัยไมด่ ี ภัยไม่ดี > ภัยด ี

ก าไรเพิม่ขึ้น ก าไรลดลง 

ลดเบีย้ประกัน เพิ่มเบี้ยประกัน 

ผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยลดลง 
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ต่ ากว่า ในทางปฏิบัติ การแข่งขันของธุรกิจอาจท าให้ผู้เอาประกันภัยดังกล่าวย้ายการท าประกันภัยไปอยู่กับผู้รับ
ประกันภัยรายใหม่ที่เสนอเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ต่ ากว่า อย่างไรก็ตาม การรับประกันภัยด้วยการแข่งขันกันใน
ลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะไม่สอดคล้องกับหลักการพิจารณารับประกันภัยที่ว่า ภัยที่ไม่ดีต้ องมีอัตราเบี้ย
ประกันภัยสูงกว่าภัยที่ดี  

 ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยมีการคัดเลือกภัยก็จะมีจ านวนผู้เอาประกันภัยและภัยที่ดีเป็นส่วนมากใน
ระยะยาว เมื่อเป็นดังนี้ ค่าสินไหมทดแทนก็เป็นไปตามปกติ คือเป็นไปตามสัดส่วนที่ควรจะเป็นจากอัตราเบี้ยประกันภัย
ที่ก าหนด ก าไรจากการรับประกันภัยก็จะมีเพิ่มขึ้น เมื่อมีก าไรเพิ่มพูนสะสมขึ้นเรื่อยๆ บริษัทก็จะสามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันในตลาดประกันวินาศภัยได้โดยการลดเบี้ยประกันภัยลงบ้าง ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อก าไรจากการรับประกันภัย
มากเกินไป เมื่อเบี้ยประกันภัยลดต่ าลง ผู้เอาประกันภัยเดิมก็จะยังคงมีการต่ออายุกับบริษัท ขณะเดียวกันก็จะมีผู้ขอ
เอาประกันภัยรายใหม่เพิ่มข้ึนด้วย 

 อาจมีประเด็นที่จะถูกน ามาโต้แย้งว่าการประกันภัยนั้นใช้หลักทางคณิตศาสตร์ของกฎว่าด้วยจ านวนมาก 
(Law of Large Number) และใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) บริษัทประกันวินาศภัยจึงควรรับ
ประกันภัยที่เสนอเข้ามาทุกราย เพราะเมื่อรับประกันภัยมากๆ แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะใกล้เคียงกับค่าความเป็นจริงมาก
ที่สุด กล่าวได้ว่า แนวคิดดังกล่าวไม่ถูกต้อง เพราะการรับประกันภัยโดยไม่พิจารณากลั่นกรองภัยจะมีโอกาสสูญเสีย
มากกว่าได้ เพราะผู้ที่เลือกเอาประกันภัยส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าผู้ที่มีความเสี่ยงต่ า 
 ในมุมมองของผู้เอาประกันภัย บริษัทผู้รับประกันภัยก็เป็นฝ่ายถูกเลือกโดยผู้ประสงค์จะเอาประกันภัยเช่นกัน 
เหตุผลของการเลือกของผู้ขอเอาประกันภัยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งข้อ เช่น ต้องการบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความ
มั่นคงทางการเงิน หรือต้องการบริษัทที่ให้บริการดี หรือต้องการหาเบี้ยประกันภัยที่ถูกที่สุด เป็นต้น การเลือกดังกล่าว
มีข้อสังเกตว่า ถ้ายิ่งมีระดับการศึกษาเข้มข้นขึ้น มีแนวโน้มว่าผู้เอาประกันภัยมักจะมีความเสี่ยงสูงกว่าเกณฑ์ปกติ  
ซึ่งจะเป็นเหตุท าให้บริษัทจะต้องรับความเสี่ยงภัยสูงและมีโอกาสจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูง เรียกว่า Adverse 
Selection ซึ่งตรงกับค าว่า การคัดเลือกที่ขัดประโยชน์ หรือการคัดเลือกภัยที่ เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้รับประกันภัย 
(พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย, 2560, น. 12) เป็นการคัดเลือกภัยจากประเภทใดประเภทหนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง  
ซึ่งเกิดผลให้ผู้รับประกันภัยเสียประโยชน์ อธิบายเพิ่มเติมได้ว่า เป็นสถานการณ์ที่ท าให้บริษัทมีจ านวนภัยที่มีความ 
เสี่ยงภัยสูงกว่าระดับมาตรฐานปกติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 4.1 ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยจากน้ าท่วมสูงกว่าปกติ  
ผู้ที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวย่อมต้องการที่จะท าประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองภัยน้ าท่วม ด้วย
เหตุผลว่าหากเกิดน้ าท่วมขึ้น ตนก็จะได้รับความคุ้มครอง แต่ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว การรับประกันภัย
จ านวนมากที่อยู่ในพื้นที่นั้นย่อมน าไปสู่การคัดเลือกที่ขัดประโยชน์  

ตัวอย่างที่ 4.2 ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่บริเวณก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ที่แออัดไปด้วยอาคารบ้านเรือน ก็ย่อม
ต้องการซื้อความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในขณะที่ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่อยู่โดดเดี่ยวห่างไกลจาก
อาคารบ้านเรือนอ่ืนๆ ย่อมไม่เห็นความจ าเป็นที่จะซื้อความคุ้มครองดังกล่าว  

ตัวอย่างที่ 4.3 เหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 ท าให้ประชาชนที่ไม่เคยท าประกันภัยเลย 
หรือเคยท าประกันภัยทรัพย์สินแต่ไม่ได้ซื้อภัยน้ าท่วมไว้ ตื่นตัวที่จะซื้อประกันภัยที่มีความคุ้มครองน้ าท่วมกันมากมาย 
แต่บริษัทประกันภัยไม่สามารถตอบสนองได้ เพราะหากรับประกันภัย บริษัทย่อมมีโอกาสที่จะสูญเสียสูงกว่าปกติ  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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กระบวนการในการคัดเลือกภัย (Risk Selection Process) เป็นค าที่พบบ่อยครั้งใช้ว่า กระบวนการในการ
พิจารณารับประกันภัย (Underwriting Process) เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะคัดเลือกภัยที่มีการเสนอขอเอา
ประกันภัยมาตามนโยบายและคู่มือการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท โดยทั่วไปแล้วภัยที่เสนอเข้ามาย่อม
ประกอบด้วยทั้งภัยที่ดีและไม่ดี การคัดเลือกภัยโดยเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงท าให้บริษัทมีโอกาสท าก าไร
ได้มากบ้างน้อยบ้างแต่บริษัทมีผลก าไรในระยะยาว ซึ่งต่างจากการไม่คัดเลือกภัยที่บริษัทมีโอกาสขาดทุนมากกว่ า 
แนวคิดดังกล่าวปรากฏในภาพที่ 4.1 

 

 
 

ภาพที ่4.1 ความส าคัญของการคัดเลือกภัย 
 

จากภาพที่ 4.1 จะเห็นได้ว่า บริษัทที่ไม่มีการคัดเลือกภัย ซึ่งอาจจะหมายรวมถึงบริษัทที่มุ่งเอายอดขายเป็น
หลักโดยไม่เน้นคุณภาพและขาดการประเมินความเสี่ยงภัยที่ถูกต้องด้วย จะได้รับภัยหรือกลุ่มภัยที่ไม่ดี หรือต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของบริษัทมากกว่าภัยดี การมีภัยที่ไม่ดีมากก็ย่อมมีโอกาสมากที่จะส่งผลให้มีค่าสินไหมทดแทนเป็น
จ านวนมากด้วย ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือก าไรจากการรับประกันภัยจะลดลง เมื่อเป็นเช่นนี้ บริษัทก็จะต้องใช้วิธีการ
เพิ่มเบี้ยประกันภัย แต่เนื่องจากบริษัทมิได้ท าการคัดเลือกภัยตั้งแต่แรก การเพิ่มเบี้ยประกันภัยจะส่งผลท าให้จ านวน  
ผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีผลรับประกันภัยไม่ดีหรือดีลดลงโดยย้ายไปสู่บริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัย

ความส าคัญของการคัดเลือกภัย 

มีการคัดเลือกภัย ไม่มีการคัดเลือก 

ภัยดี > ภัยไมด่ ี ภัยไม่ดี > ภัยด ี

ก าไรเพิม่ขึ้น ก าไรลดลง 

ลดเบีย้ประกัน เพิ่มเบี้ยประกัน 

ผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยลดลง 
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 ในการพิจารณารับประกันภัยโดยทั่วไป บริษัทประกันวินาศภัยจะก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยพิจารณา
จากภัยที่มีความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มเฉลี่ย และใช้อัตรานั้นกับภัยที่รับประกันทุกราย อย่างไรก็ตาม เบี้ยประกันภัยดังกล่าว
นั้นย่อมต้องไม่เพียงพอส าหรับภัยที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นหากบริษัทต้องรับงานที่เป็นการคัดเลือกที่ขัดประโยชน์  
มากข้ึน ความเสียหายที่บริษัทได้รับก็จะสูงขึ้นด้วย บริษัทก็จะต้องเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย กรณีนี้ คนที่มีความเสี่ยงต่ า
ก็จะเห็นว่าอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นสูงและก็จะไม่ซื้อประกันภัยหรือลดความคุ้มครองลง บริษัทก็ต้องเพิ่มอัตราเบี้ย
ประกันภัยขึ้นไปอีกเพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยมากขึ้นซึ่งท าให้อัตราเบี้ ยประกันภัยนั้นสูงเกินไปจนเป็นเหตุให้บริษัท 
ไม่สามารถได้ลูกค้าผู้เอาประกันภัยได้ตามเป้าหมาย การสูญเสียลูกค้า การมีรายได้จากเบี้ยประกันภัยต่ า และการเพิ่ม
อัตราเบี้ยประกันภัยไม่ทันต่อการเกิดค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องประสบ
ภาวะขาดทุนในที่สุด 

จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจรับประกันภัยมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการท าก าไรและการอยู่รอดของบริษัท เมื่อเป็น
เช่นนั้น การพิจารณาเลือกรับประกัน “ภัยที่ดี” จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อบริษัทประกันวินาศภัย โดยรวมแล้ว ค าว่า การ
พิจารณาเลือกรับประกันภัยที่ดีจึงอาจหมายรวมถึงการปฏิเสธที่จะรับงานที่ด้อยคุณภาพอ่ืนๆ จากนายหน้าประกัน
วินาศภัยด้วย ซึ่งก็อาจจะท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ระหว่างเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยกับนายหน้าประกัน
วินาศภัย ความเชื่อว่าเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยเลือกรับแต่ภัยที่ดีอย่างเดียว นายหน้าประกันวินาศภัยเหล่านั้นก็
อาจจะจูงใจหรือโยกย้ายลูกค้าไปให้บริษัทประกันวินาศภัยรายอ่ืน ซึ่งก็จะเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถท าก าไรได้เช่นกัน 
จึงเข้าข่ายว่า “มีงานไม่ดีมากก็ขาดทุน ไม่มีงานเลยก็ไม่มีก าไร” ดังนั้น การสร้างดุลยภาพหรือท าให้เกิดความพอดี
ระหว่างการคัดเลือกที่ขัดประโยชน์และการรับเฉพาะภัยชั้นดี จึงเป็นหลักการส าคัญอย่างยิ่งของการพิจารณารับ
ประกันภัยที่มีผลต่อผลก าไรของบริษัท 
 มีค ากล่าวว่า การพิจารณารับประกันภัยเป็นหัวใจของการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย เหตุผล
สนับสนุนคือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่บริษัทกระท า ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การเก็บเบี้ยประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัย 
การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย การให้บริการด้านการควบคุมความเสียหาย การตรวจสอบสินไหมทดแทน การจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน หรือการลงทุน ล้วนแต่เกี่ยวเนื่องหรือเกิดขึ้นมาจากการตัดสินใจรับประกันภัยทั้งสิ้น 

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การพิจารณารับประกันภัยมีความจ าเป็นและความส าคัญต่อบริษัทประกันวินาศภัย
เนื่องจากการรับประกันภัยเป็นธุรกิจหลักที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลก าไรจากภัยที่รับประกันไว้โดยการคัดเลือกภัย
และป้องกันการรับประกันภัยที่ไม่ดีเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันไป  
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เรื่องที่ 4.2  
หลักการพื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัย 
   
  

การพิจารณารับประกันภัยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลก าไรจากภัยที่รับประกันไว้โดยการป้องกันการรับ
ประกันภัยที่ไม่ดี เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีผลก าไรที่จะน าไปขยายกิจการ และสร้างผลตอบแทน 
ที่น่าพอใจแก่ผู้ถือหุ้น  

ในการที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น การพิจารณารับประกันภัยควรค านึงถึงหลักการพื้นฐาน
ต่อไปนี้  

1. รับประกันภัยที่มีจ านวนมากเพียงพอ 
2. รับประกันภัยที่มีการกระจายดี  
3. รับประกันภัยที่เป็นกลุ่มภัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
4. มุ่งรักษางานที่รับประกันภัยไว้แล้วให้นานที่สุด 
5. ก าหนดเงื่อนไข ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัย 
6. มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถูกต้องตามเงื่อนไขความคุ้มครองและหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
7. ใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณารับประกันภัย การสร้างอัตราเบี้ยประกันภัยและการ

ก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยแต่ละประเภท 
8. ค านึงถึงผลการรับประกันภัยที่ดีเสมอ 

 
1. รับประกันภัยที่มีจ านวนมากเพียงพอ 
 ในการรับประกันภัย บริษัทประกันภัยจะต้องรับประกันภัยที่มีจ านวนมากเพียงพอที่จะน าเอาทฤษฎีความ
น่าจะเป็น (Probability Theory) และกฎว่าด้วยจ านวนมาก (Law of Large Numbers) มาใช้เพื่อค านวณความ
น่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ การค านวณค่าความ
เสียหายในอนาคตที่ประมาณเป็นตัวเงินได้นั้น จะค านวณความน่าจะเป็น (Probability) ตามหลักคณิตศาสตร์โดย
ก าหนดค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ตีความได้ว่าค่า 0 หมายความว่า ไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลย คือ เหตุในอนาคตนั้นจะไม่เกิดขึ้น
อย่างแน่นอน ส่วนค่า 1 นั้น หมายความว่า จะต้องเกิดเหตุในอนาคตนั้นอย่างแน่นอน  
 เนื่องจากการประกันภัยเป็นเร่ืองของการโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัยไปยังผู้รับประกันภัย ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยทุกคนจะแลกเปลี่ยนความไม่แน่นอนของการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกับความแน่นอนของการจ่าย
เบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย โดยอาศัยกฎว่าด้วยจ านวนมากซึ่งเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์ การประกันภัยจึง
ลดความไม่แน่นอนของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายที่ร่วมเสี่ยงภัยกันอยู่กับบริษัทโดยการท าให้การคาดคะเนความเสี่ยงภัย 
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 ในการพิจารณารับประกันภัยโดยทั่วไป บริษัทประกันวินาศภัยจะก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยพิจารณา
จากภัยที่มีความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มเฉลี่ย และใช้อัตรานั้นกับภัยที่รับประกันทุกราย อย่างไรก็ตาม เบี้ยประกันภัยดังกล่าว
นั้นย่อมต้องไม่เพียงพอส าหรับภัยที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นหากบริษัทต้องรับงานที่เป็นการคัดเลือกที่ขัดประโยชน์  
มากข้ึน ความเสียหายที่บริษัทได้รับก็จะสูงขึ้นด้วย บริษัทก็จะต้องเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย กรณีนี้ คนที่มีความเสี่ยงต่ า
ก็จะเห็นว่าอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นสูงและก็จะไม่ซื้อประกันภัยหรือลดความคุ้มครองลง บริษัทก็ต้องเพิ่มอัตราเบี้ย
ประกันภัยขึ้นไปอีกเพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยมากขึ้นซึ่งท าให้อัตราเบี้ ยประกันภัยนั้นสูงเกินไปจนเป็นเหตุให้บริษัท 
ไม่สามารถได้ลูกค้าผู้เอาประกันภัยได้ตามเป้าหมาย การสูญเสียลูกค้า การมีรายได้จากเบี้ยประกันภัยต่ า และการเพิ่ม
อัตราเบี้ยประกันภัยไม่ทันต่อการเกิดค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องประสบ
ภาวะขาดทุนในที่สุด 

จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจรับประกันภัยมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการท าก าไรและการอยู่รอดของบริษัท เมื่อเป็น
เช่นนั้น การพิจารณาเลือกรับประกัน “ภัยที่ดี” จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อบริษัทประกันวินาศภัย โดยรวมแล้ว ค าว่า การ
พิจารณาเลือกรับประกันภัยที่ดีจึงอาจหมายรวมถึงการปฏิเสธที่จะรับงานที่ด้อยคุณภาพอ่ืนๆ จากนายหน้าประกัน
วินาศภัยด้วย ซึ่งก็อาจจะท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ระหว่างเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยกับนายหน้าประกัน
วินาศภัย ความเชื่อว่าเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยเลือกรับแต่ภัยที่ดีอย่างเดียว นายหน้าประกันวินาศภัยเหล่านั้นก็
อาจจะจูงใจหรือโยกย้ายลูกค้าไปให้บริษัทประกันวินาศภัยรายอ่ืน ซึ่งก็จะเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถท าก าไรได้เช่นกัน 
จึงเข้าข่ายว่า “มีงานไม่ดีมากก็ขาดทุน ไม่มีงานเลยก็ไม่มีก าไร” ดังนั้น การสร้างดุลยภาพหรือท าให้เกิดความพอดี
ระหว่างการคัดเลือกที่ขัดประโยชน์และการรับเฉพาะภัยชั้นดี จึงเป็นหลักการส าคัญอย่างยิ่งของการพิจารณารับ
ประกันภัยที่มีผลต่อผลก าไรของบริษัท 
 มีค ากล่าวว่า การพิจารณารับประกันภัยเป็นหัวใจของการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย เหตุผล
สนับสนุนคือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่บริษัทกระท า ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การเก็บเบี้ยประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัย 
การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย การให้บริการด้านการควบคุมความเสียหาย การตรวจสอบสินไหมทดแทน การจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน หรือการลงทุน ล้วนแต่เกี่ยวเนื่องหรือเกิดขึ้นมาจากการตัดสินใจรับประกันภัยทั้งสิ้น 

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การพิจารณารับประกันภัยมีความจ าเป็นและความส าคัญต่อบริษัทประกันวินาศภัย
เนื่องจากการรับประกันภัยเป็นธุรกิจหลักที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลก าไรจากภัยที่รับประกันไว้โดยการคัดเลือกภัย
และป้องกันการรับประกันภัยที่ไม่ดีเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันไป  
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เรื่องที่ 4.2  
หลักการพื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัย 
   
  

การพิจารณารับประกันภัยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลก าไรจากภัยที่รับประกันไว้โดยการป้องกันการรับ
ประกันภัยที่ไม่ดี เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีผลก าไรที่จะน าไปขยายกิจการ และสร้างผลตอบแทน 
ที่น่าพอใจแก่ผู้ถือหุ้น  

ในการที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น การพิจารณารับประกันภัยควรค านึงถึงหลักการพื้นฐาน
ต่อไปนี้  

1. รับประกันภัยที่มีจ านวนมากเพียงพอ 
2. รับประกันภัยที่มีการกระจายดี  
3. รับประกันภัยที่เป็นกลุ่มภัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
4. มุ่งรักษางานที่รับประกันภัยไว้แล้วให้นานที่สุด 
5. ก าหนดเงื่อนไข ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัย 
6. มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถูกต้องตามเงื่อนไขความคุ้มครองและหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
7. ใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณารับประกันภัย การสร้างอัตราเบี้ยประกันภัยและการ

ก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยแต่ละประเภท 
8. ค านึงถึงผลการรับประกันภัยที่ดีเสมอ 

 
1. รับประกันภัยที่มีจ านวนมากเพียงพอ 
 ในการรับประกันภัย บริษัทประกันภัยจะต้องรับประกันภัยที่มีจ านวนมากเพียงพอที่จะน าเอาทฤษฎีความ
น่าจะเป็น (Probability Theory) และกฎว่าด้วยจ านวนมาก (Law of Large Numbers) มาใช้เพื่อค านวณความ
น่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ การค านวณค่าความ
เสียหายในอนาคตที่ประมาณเป็นตัวเงินได้นั้น จะค านวณความน่าจะเป็น (Probability) ตามหลักคณิตศาสตร์โดย
ก าหนดค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ตีความได้ว่าค่า 0 หมายความว่า ไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลย คือ เหตุในอนาคตนั้นจะไม่เกิดขึ้น
อย่างแน่นอน ส่วนค่า 1 นั้น หมายความว่า จะต้องเกิดเหตุในอนาคตนั้นอย่างแน่นอน  
 เนื่องจากการประกันภัยเป็นเร่ืองของการโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัยไปยังผู้รับประกันภัย ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยทุกคนจะแลกเปลี่ยนความไม่แน่นอนของการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกับความแน่นอนของการจ่าย
เบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย โดยอาศัยกฎว่าด้วยจ านวนมากซึ่งเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์ การประกันภัยจึง
ลดความไม่แน่นอนของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายที่ร่วมเสี่ยงภัยกันอยู่กับบริษัทโดยการท าให้การคาดคะเนความเสี่ยงภัย 
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โดยรวมในอนาคตมีความเชื่อถือได้มากข้ึน พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560, น. 156) อธิบายความหมายของ กฎว่า
ด้วยจ านวนมากไว้ว่า คือ กฎว่าด้วยความเป็นไปได้ซึ่งเป็นพื้นฐานของการประกันภัย ถ้าจ านวนวัตถุที่มีความเสี่ยงภัย 
ในลักษณะเดียวกันและมีความเป็นอิสระต่อกัน ที่เอาประกันภัยไว้มีจ านวนมากเท่าใด ความเป็นไปได้ของความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจริงจะใกล้เคียงกับความเสียหายที่คาดหมายไว้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยของการประกันภัยแต่ละประเภทของผู้รับประกันภัย อย่างไรก็ดี เหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ไม่ใช่เหตุการณ์
ปกติ หรือมีลักษณะแตกต่างจากเหตุการณ์ทั่วไป ไม่ควรน ามาร่วมค านวณค่าของความน่าจะเป็น 
 ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีจ านวนภัยมากพอสมควร จึงจะค านวณหรือคาดคะเนความน่าจะ
เป็นได้แม่นย ายิ่งขึ้น ตัวอย่างเปรียบเทียบเช่น การโยนเหรียญบาท แต่ละครั้งที่โยนเหรียญนั้น ค่าความน่าจะเป็นที่
เหรียญนั้นจะออกหัวหรือออกก้อยมีเท่ากัน คือ 0.5 หากโยนเหรียญเพียงสองครั้ง การที่เหรียญจะออกหัวทั้งสองครั้ง
หรือออกก้อยทั้งสองครั้งย่อมมีความเป็นไปได้ แต่หากเพิ่มจ านวนการโยนมากขึ้น เช่น 10,000 ครั้ง หรือมากกว่า 
โอกาสที่เหรียญจะออกหัวหรือก้อยจะเท่ากับหรือใกล้เคียงกับ 0.5 มากข้ึนเร่ือยๆ ตามจ านวนคร้ังของการโยนเหรียญ 
 ในท านองเดียวกับการรับประกันภัย สมมติว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันอัคคีภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัยที่
มีลักษณะเดียวกันจ านวน 10,000 หลัง และเก็บสถิติความเสียหายจากการเกิดไฟไหม้เป็นเวลานานหลายปีจนทราบ 
ได้ว่า โดยเฉลี่ยแต่ละปีจะมีไฟไหม้เป็นจ านวน 50 คร้ัง ดังนั้น โอกาสที่บ้านแต่ละหลังจะถูกไฟไหม้ในแต่ละปีจะเท่ากับ 
0.005 (ค านวณจาก 50/10,000) อย่างไรก็ตาม ความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งอาจไม่เท่ากัน ถ้าเก็บสถิติความ
เสียหายเป็นจ านวนเงินด้วยก็จะท าให้ได้ค่าที่เชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น ถ้าสมมติว่า ทุนประกันภัยของบ้าน 10,000 หลังนี้
เฉลี่ยเท่ากับหลังละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000,000 บาท และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้ง 50 คร้ังต่อปีโดย
เฉลี่ยเป็นเงิน 3,000,000 บาท ค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายขึ้นต่อบ้านแต่ละหลังตามหลักสถิติจะค านวณ
ได้เท่ากับ 0.003 (ค านวณจาก 3,000,000/1,000,000,000) 
 ตามกฎว่าด้วยจ านวนมากนั้น ยิ่งจ านวนบ้านเพิ่มมากขึ้น ค่าความน่าจะเป็นก็จะใกล้เคียงกับ 0.003 ยิ่งขึ้น 
แต่ถ้าจ านวนบ้านลดลง ค่าความน่าจะเป็นก็จะคลาดเคลื่อนจากค่า 0.003 ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การน าทฤษฎี
ความน่าจะเป็นไปใช้ได้นั้น มีเงื่อนไขว่า 

1) จ านวนบ้านอยู่อาศัยที่น ามาค านวณหาค่าความน่าจะเป็นต้องมีจ านวนมากพอ และ 
2) บ้านอยู่อาศัยในอนาคตจะต้องมีลักษณะที่คล้ายคลึง (Homogeneous) กับบ้านอยู่อาศัยในอดีต และหาก

มีการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องพิจารณาค่าของปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วย 
 
2. รับประกันภัยที่มีการกระจายดี 

โดยทั่วไป ภัยที่มีการเสนอขอเอาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยนั้น ย่อมจะมีภัยทั้งดีและไม่ดีปะปนกัน 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงควรพิจารณารับคัดเลือกภัยที่มีลักษณะกระจาย (Spread) ดีอยู่ในวิสัยที่จะสร้าง
ก าไรได้ การกระจายนี้ อาจเป็นได้ทั้งการกระจายในด้านภูมิศาสตร์ และระดับความเสี่ยงของภัย  

การกระจายด้านภูมิศาสตร์ หมายถึง การรับประกันภัยที่มีการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศก็ได้ หรือกระจายอยู่
ในหลายเขตการรับประกันภัย มิใช่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เดียว สมมติว่าเกิดเหตุการณ์ที่เป็นวินาศภัย เช่น น้ าท่วม หรือ
ไฟไหม้ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายทั้งหมดพร้อมกันก็ลดน้อยลง บริษัทก็จะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะขาดทุนจากการที่
มีการสะสมของภัย (Risk Accumulation) ที่รับประกันไว้ในเขตหนึ่งเขตใดด้วย 
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 ส่วนการกระจายในด้านระดับความเสี่ยงของภัยนั้น หมายถึง การรับประกันภัยที่มีอยู่ในหลายๆ ชั้นความ
เสี่ยงภัย เช่น หากเป็นการรับประกันภัยรถยนต์ ก็จะมีการรับประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดความจุของกระบอกสูบ 
(ซี.ซี.) ต่างกัน มีการรับประกันภัยรถยนต์กระบะที่ใช้งานทั้งส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ ส่วนการประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล ก็รับประกันภัยทั้งผู้ที่ท างานในส านักงานเป็นประจ า และผู้ที่มีอาชีพเสี่ยงภัยมากกว่าปกติ บ้าง เป็นต้น  
ด้วยวิธีการนี้ นายหน้าประกันวินาศภัยก็จะมีโอกาสมากขึ้นในการส่งงานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย และร่วมใน  
การท าก าไรโดยมีโอกาสขยายงานในตลาดที่กว้างขวางขึ้น  
 
3. รับประกันภัยที่เป็นกลุ่มภัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
 หลักการข้อนี้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการรับประกันภัยที่เป็นกฎว่าด้วยจ านวนมาก กล่าวคือ ถ้า
หากกลุ่มของหน่วยเสี่ยงภัยที่รับประกันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Homogeneous) มาก บริษัทก็สามารถที่จะค านวณ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นย ายิ่งขึ้นและสามารถค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับภัยกลุ่มนั้นได้ โดยปกติ 
บริษัทประกันวินาศภัยจะจัดภัยที่จะรับประกันภัยไว้เป็นกลุ่มๆ ตามระดับชั้นความเสี่ยงภัย  
 3.1 การจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัย การจัดกลุ่มภัยที่กล่าวถึงข้างต้น เรียกว่า การจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัย 
(Risk Classification) ซึ่งหมายถึง การจัดกลุ่มของภัยที่มีคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย (Risk Characteristics) ที่
คล้ายคลึงกันเพื่อประโยชน์ในการสร้างระบบการคัดเลือกภัยที่ถูกต้องและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม 
 ถ้าหากผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้รับการจัดเข้ากลุ่มภัยที่เหมาะสมแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยอาจจะค านวณ
อัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินไปหรือต่ าเกินไปได้ซึ่งไม่เป็นธรรม นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยัง
สามารถใช้ประโยชน์จากการจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยในการจัดท าคู่มือการรับประกันภัยโดยจัดประเภทกลุ่มภัย
ออกเป็นกลุ่มภัยที่ต้องการรับประกันภัยจนถึงกลุ่มภัยที่ไม่ต้องการรับประกันภัย 
 การจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยของบริษัทประกันภัยวินาศนั้น อาจจ าแนกได้หลายแบบขึ้นอยู่กับประเภทของ
การประกันภัย ดังตัวอย่าง 
  1)  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีการจัดกลุ่มตามอายุ กลุ่มอาชีพที่ท างานอยู่ในส านักงาน กลุ่ม
อาชีพที่ท างานเก่ียวกับเครื่องจักรกล เป็นต้น  
  2) การประกันภัยรถยนต์ มีการจัดกลุ่มตามประเภทของรถยนต์ เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เชิง
พาณิชย์ หรือจัดตามลักษณะการใช้รถยนต์ เช่น ใช้เป็นรถส่วนบุคคล ใช้รับจ้างหรือให้เช่า หรือจัดตามอายุของผู้ขับขี่ 
เป็นต้น 
  3) การประกันอัคคีภัย มีการจัดกลุ่มภัยตามกลุ่มลักษณะสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 
บ้านที่สร้างด้วยคอนกรีตทั้งหลัง หรือจัดกลุ่มตามลักษณะการใช้งาน เช่น เป็นที่อยู่อาศัย เป็นส านักงาน เป็นโรงงาน 
เป็นต้น 
 บริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่งอาจจะมีการจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยที่แตกต่างกันบ้าง บางบริษัทอาจจะ
จัดชั้นระดับความเสี่ยงภัยเป็นแบบการเสี่ยงภัยที่อยากรับหรือที่รู้จักและนิยมเรียกกันทั่วไปว่า ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน 
(Preferred Risks) การเสี่ยงภัยปรกติ (Standard Risk) และการเสี่ยงภัยที่ไม่ประสงค์ (Undesirable Risks) ในขณะที่
บางบริษัทอาจจะมีเพียงการเสี่ยงภัยปรกติ ซึ่งรู้จักและนิยมเรียกกันทั่วไปว่า ภัยมาตรฐาน (Standard Risks) และ 
การเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ ซึ่งรู้จักและนิยมเรียกกันว่า ภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน (Substandard Risks) ก็ได้ ดังภาพที่ 4.2 
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โดยรวมในอนาคตมีความเชื่อถือได้มากข้ึน พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560, น. 156) อธิบายความหมายของ กฎว่า
ด้วยจ านวนมากไว้ว่า คือ กฎว่าด้วยความเป็นไปได้ซึ่งเป็นพื้นฐานของการประกันภัย ถ้าจ านวนวัตถุที่มีความเสี่ยงภัย 
ในลักษณะเดียวกันและมีความเป็นอิสระต่อกัน ที่เอาประกันภัยไว้มีจ านวนมากเท่าใด ความเป็นไปได้ของความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจริงจะใกล้เคียงกับความเสียหายที่คาดหมายไว้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยของการประกันภัยแต่ละประเภทของผู้รับประกันภัย อย่างไรก็ดี เหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ไม่ใช่เหตุการณ์
ปกติ หรือมีลักษณะแตกต่างจากเหตุการณ์ทั่วไป ไม่ควรน ามาร่วมค านวณค่าของความน่าจะเป็น 
 ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีจ านวนภัยมากพอสมควร จึงจะค านวณหรือคาดคะเนความน่าจะ
เป็นได้แม่นย ายิ่งขึ้น ตัวอย่างเปรียบเทียบเช่น การโยนเหรียญบาท แต่ละครั้งที่โยนเหรียญนั้น ค่าความน่าจะเป็นที่
เหรียญนั้นจะออกหัวหรือออกก้อยมีเท่ากัน คือ 0.5 หากโยนเหรียญเพียงสองครั้ง การที่เหรียญจะออกหัวทั้งสองครั้ง
หรือออกก้อยทั้งสองครั้งย่อมมีความเป็นไปได้ แต่หากเพิ่มจ านวนการโยนมากขึ้น เช่น 10,000 ครั้ง หรือมากกว่า 
โอกาสที่เหรียญจะออกหัวหรือก้อยจะเท่ากับหรือใกล้เคียงกับ 0.5 มากข้ึนเร่ือยๆ ตามจ านวนคร้ังของการโยนเหรียญ 
 ในท านองเดียวกับการรับประกันภัย สมมติว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันอัคคีภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัยที่
มีลักษณะเดียวกันจ านวน 10,000 หลัง และเก็บสถิติความเสียหายจากการเกิดไฟไหม้เป็นเวลานานหลายปีจนทราบ 
ได้ว่า โดยเฉลี่ยแต่ละปีจะมีไฟไหม้เป็นจ านวน 50 คร้ัง ดังนั้น โอกาสที่บ้านแต่ละหลังจะถูกไฟไหม้ในแต่ละปีจะเท่ากับ 
0.005 (ค านวณจาก 50/10,000) อย่างไรก็ตาม ความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งอาจไม่เท่ากัน ถ้าเก็บสถิติความ
เสียหายเป็นจ านวนเงินด้วยก็จะท าให้ได้ค่าที่เชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น ถ้าสมมติว่า ทุนประกันภัยของบ้าน 10,000 หลังนี้
เฉลี่ยเท่ากับหลังละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000,000 บาท และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้ง 50 คร้ังต่อปีโดย
เฉลี่ยเป็นเงิน 3,000,000 บาท ค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายขึ้นต่อบ้านแต่ละหลังตามหลักสถิติจะค านวณ
ได้เท่ากับ 0.003 (ค านวณจาก 3,000,000/1,000,000,000) 
 ตามกฎว่าด้วยจ านวนมากนั้น ยิ่งจ านวนบ้านเพิ่มมากขึ้น ค่าความน่าจะเป็นก็จะใกล้เคียงกับ 0.003 ยิ่งขึ้น 
แต่ถ้าจ านวนบ้านลดลง ค่าความน่าจะเป็นก็จะคลาดเคลื่อนจากค่า 0.003 ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การน าทฤษฎี
ความน่าจะเป็นไปใช้ได้นั้น มีเงื่อนไขว่า 

1) จ านวนบ้านอยู่อาศัยที่น ามาค านวณหาค่าความน่าจะเป็นต้องมีจ านวนมากพอ และ 
2) บ้านอยู่อาศัยในอนาคตจะต้องมีลักษณะที่คล้ายคลึง (Homogeneous) กับบ้านอยู่อาศัยในอดีต และหาก

มีการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องพิจารณาค่าของปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วย 
 
2. รับประกันภัยที่มีการกระจายดี 

โดยทั่วไป ภัยที่มีการเสนอขอเอาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยนั้น ย่อมจะมีภัยทั้งดีและไม่ดีปะปนกัน 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงควรพิจารณารับคัดเลือกภัยที่มีลักษณะกระจาย (Spread) ดีอยู่ในวิสัยที่จะสร้าง
ก าไรได้ การกระจายนี้ อาจเป็นได้ทั้งการกระจายในด้านภูมิศาสตร์ และระดับความเสี่ยงของภัย  

การกระจายด้านภูมิศาสตร์ หมายถึง การรับประกันภัยที่มีการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศก็ได้ หรือกระจายอยู่
ในหลายเขตการรับประกันภัย มิใช่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เดียว สมมติว่าเกิดเหตุการณ์ที่เป็นวินาศภัย เช่น น้ าท่วม หรือ
ไฟไหม้ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายทั้งหมดพร้อมกันก็ลดน้อยลง บริษัทก็จะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะขาดทุนจากการที่
มีการสะสมของภัย (Risk Accumulation) ที่รับประกันไว้ในเขตหนึ่งเขตใดด้วย 
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 ส่วนการกระจายในด้านระดับความเสี่ยงของภัยนั้น หมายถึง การรับประกันภัยที่มีอยู่ในหลายๆ ชั้นความ
เสี่ยงภัย เช่น หากเป็นการรับประกันภัยรถยนต์ ก็จะมีการรับประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดความจุของกระบอกสูบ 
(ซี.ซี.) ต่างกัน มีการรับประกันภัยรถยนต์กระบะที่ใช้งานทั้งส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ ส่วนการประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล ก็รับประกันภัยทั้งผู้ที่ท างานในส านักงานเป็นประจ า และผู้ที่มีอาชีพเสี่ยงภัยมากกว่าปกติ บ้าง เป็นต้น  
ด้วยวิธีการนี้ นายหน้าประกันวินาศภัยก็จะมีโอกาสมากขึ้นในการส่งงานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย และร่วมใน  
การท าก าไรโดยมีโอกาสขยายงานในตลาดที่กว้างขวางขึ้น  
 
3. รับประกันภัยที่เป็นกลุ่มภัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
 หลักการข้อนี้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการรับประกันภัยที่เป็นกฎว่าด้วยจ านวนมาก กล่าวคือ ถ้า
หากกลุ่มของหน่วยเสี่ยงภัยที่รับประกันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Homogeneous) มาก บริษัทก็สามารถที่จะค านวณ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นย ายิ่งขึ้นและสามารถค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับภัยกลุ่มนั้นได้ โดยปกติ 
บริษัทประกันวินาศภัยจะจัดภัยที่จะรับประกันภัยไว้เป็นกลุ่มๆ ตามระดับชั้นความเสี่ยงภัย  
 3.1 การจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัย การจัดกลุ่มภัยที่กล่าวถึงข้างต้น เรียกว่า การจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัย 
(Risk Classification) ซึ่งหมายถึง การจัดกลุ่มของภัยที่มีคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย (Risk Characteristics) ที่
คล้ายคลึงกันเพื่อประโยชน์ในการสร้างระบบการคัดเลือกภัยที่ถูกต้องและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม 
 ถ้าหากผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้รับการจัดเข้ากลุ่มภัยที่เหมาะสมแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยอาจจะค านวณ
อัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินไปหรือต่ าเกินไปได้ซึ่งไม่เป็นธรรม นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยัง
สามารถใช้ประโยชน์จากการจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยในการจัดท าคู่มือการรับประกันภัยโดยจัดประเภทกลุ่มภัย
ออกเป็นกลุ่มภัยที่ต้องการรับประกันภัยจนถึงกลุ่มภัยที่ไม่ต้องการรับประกันภัย 
 การจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยของบริษัทประกันภัยวินาศนั้น อาจจ าแนกได้หลายแบบขึ้นอยู่กับประเภทของ
การประกันภัย ดังตัวอย่าง 
  1)  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีการจัดกลุ่มตามอายุ กลุ่มอาชีพที่ท างานอยู่ในส านักงาน กลุ่ม
อาชีพที่ท างานเก่ียวกับเครื่องจักรกล เป็นต้น  
  2) การประกันภัยรถยนต์ มีการจัดกลุ่มตามประเภทของรถยนต์ เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เชิง
พาณิชย์ หรือจัดตามลักษณะการใช้รถยนต์ เช่น ใช้เป็นรถส่วนบุคคล ใช้รับจ้างหรือให้เช่า หรือจัดตามอายุของผู้ขับขี่ 
เป็นต้น 
  3) การประกันอัคคีภัย มีการจัดกลุ่มภัยตามกลุ่มลักษณะสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 
บ้านที่สร้างด้วยคอนกรีตทั้งหลัง หรือจัดกลุ่มตามลักษณะการใช้งาน เช่น เป็นที่อยู่อาศัย เป็นส านักงาน เป็นโรงงาน 
เป็นต้น 
 บริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่งอาจจะมีการจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยที่แตกต่างกันบ้าง บางบริษัทอาจจะ
จัดชั้นระดับความเสี่ยงภัยเป็นแบบการเสี่ยงภัยที่อยากรับหรือที่รู้จักและนิยมเรียกกันทั่วไปว่า ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน 
(Preferred Risks) การเสี่ยงภัยปรกติ (Standard Risk) และการเสี่ยงภัยที่ไม่ประสงค์ (Undesirable Risks) ในขณะที่
บางบริษัทอาจจะมีเพียงการเสี่ยงภัยปรกติ ซึ่งรู้จักและนิยมเรียกกันทั่วไปว่า ภัยมาตรฐาน (Standard Risks) และ 
การเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ ซึ่งรู้จักและนิยมเรียกกันว่า ภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน (Substandard Risks) ก็ได้ ดังภาพที่ 4.2 
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4-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 ระดับชั้นความเสี่ยงภัย 
 
การเสี่ยงภัยที่อยากรับเป็นภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน ภัยจ าพวกนี้จะมีโอกาสเกิดเหตุโดยเฉลี่ยต่ าถึงต่ ามาก และ

หากเกิดเหตุขึ้นมาก็จะมีผลกระทบหรือความรุนแรงต่ าด้วย เช่น หากเป็นบ้านอยู่อาศัยก็จะเป็นบ้านเดี่ยวสร้างด้วย
คอนกรีตทั้งหลัง มีสภาพใหม่ มีการดูแลบ ารุงรักษาดีเยี่ยม และมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย หรือในการประกันภัยสุขภาพ 
หากผู้ขอเอาประกันภัยมีข้อมูลทางสุขภาพที่เป็นปกติหรือไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากนักก็จะถือว่าเป็นการเสี่ยงภัยที่อยากรับ 
(ภัยมาตรฐาน) แต่ถ้ามีปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาก เช่น มีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ มีการสูบบุหรี่
ในปริมาณมาก เป็นต้น ก็จะถูกจัดอยู่กลุ่มการเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ (ภัยต่ ากว่ามาตรฐาน) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
มุมมองของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยและฝ่ายพิจารณารับประกันภัยของบริษัทแต่ละบริษัทที่มีต่อภัยแต่ละภัย
และแต่ละจ าพวกก็อาจแตกต่างกันไปได้ตามประสบการณ์และแนวคิดของแต่ละคน และตามนโยบายของแต่ละบริษัท
ก็ได้ 
 อีกประการหนึ่ง ลักษณะของภัยอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา หรือด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีและ
กฎหมาย ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจึงควรมีการเก็บสถิติตามลักษณะภัยไว้เพื่อท าการเปลี่ยนแปลงการจัดระดับชั้น
ความเสี่ยงภัยเมื่อจ าเป็น เช่น บุคคลที่ท างานในส านักงานเป็นประจ าอาจจะเปลี่ยนงานเป็นพนักงานขายซึ่งท าให้ระดับ
ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน 
(Preferred Risks) 

ภัยมาตรฐาน 
(Standard Risks) 

ภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
(Sub-standard Risks) 
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 3.2 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 หรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งท างาน
นอกส านักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือ  
กึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องท างานกลางแจ้ง
เกือบตลอดเวลา ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มีการ
ใช้เครื่องจักรกลหนักหรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทางหรือท างาน
นอกส านักงานเป็นประจ า ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  
ประเภทอาชีพ ชั้น 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพช้ัน 1 ช้ัน 2 หรือ
ช้ัน 3 ได้ ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ 
 

 
การจ าแนกชั้นของภัยส าหรับการประกันภัยแต่ละประเภทนั้นอาจจะมีการจัดที่แตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับ

นโยบายการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย 
 
4. มุ่งรักษางานที่รับประกันภัยไว้แล้วให้นานที่สุด 
 เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้รับประกันภัยไว้แล้ว การรักษางานหรือการได้รับการต่ออายุงานที่มีอยู่เป็นเร่ือง
ส าคัญมาก เนื่องจากในปีหนึ่งๆ งานรับประกันภัยของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นงานเดิมที่มีการต่ออายุมาจากปีก่อน หาก
งานต่ออายุมีน้อย บริษัทประกันภัยจะต้องทุ่มเททรัพยากรไปในการหางานใหม่มาทดแทน ซึ่งต้นทุนในการหางานใหม่นั้น
สูงกว่าการรักษางานเดิมมาก มีการท าแบบส ารวจมากมายและได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน แต่ตัวเลขระหว่าง 4-10 เท่า 
(ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://www.linkedin.com/pulse/what-cost-customer-acquisition-vs-retention-ian-
kingwill) น่าจะชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการรักษางานเดิมไว้ให้นานที่สุดได้ 
  ในการหางานใหม่เข้าบริษัทเพื่อทดแทนงานเดิมที่ต้องสูญเสียไปและสร้างการเติบโต ฝ่ายขายต้องพบปะกับ
ลูกค้าหรือนายหน้าประกันวินาศภัยมากกว่าหนึ่งครั้ง และบางครั้งอาจต้องมีค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องใช้ในการหางาน 
(Acquisition Cost) เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าเอกสาร เป็นจ านวนมากกว่าจะได้งาน และเมื่อได้รับงานแล้ว 
บริษัทประกันวินาศภัยเองยังคงต้องจ่ายค่าบ าเหน็จอีกจ านวนหนึ่งด้วย แต่ในการรักษางานเดิมไว้ได้นั้น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้
จะลดลงไปอย่างมาก การมุ่งรักษางานเดิมไว้จึงช่วยให้เกิดการประหยัดและสร้างก าไรให้แก่บริษัท 
  ตัวอย่างที่ 4.4 บริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง มีลูกค้าในปีปัจจุบัน 1,000,000 กรมธรรม์ และตั้งเป้าที่จะโตขึ้น
อีกร้อยละ 10 ในปีต่อไป ถ้าหากบริษัทสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ร้อยละ 85 หรือร้อยละ 70 สถานการณ์จะมี 
ความแตกต่างดังนี้ 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

4-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 ระดับชั้นความเสี่ยงภัย 
 
การเสี่ยงภัยที่อยากรับเป็นภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน ภัยจ าพวกนี้จะมีโอกาสเกิดเหตุโดยเฉลี่ยต่ าถึงต่ ามาก และ

หากเกิดเหตุขึ้นมาก็จะมีผลกระทบหรือความรุนแรงต่ าด้วย เช่น หากเป็นบ้านอยู่อาศัยก็จะเป็นบ้านเดี่ยวสร้างด้วย
คอนกรีตทั้งหลัง มีสภาพใหม่ มีการดูแลบ ารุงรักษาดีเยี่ยม และมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย หรือในการประกันภัยสุขภาพ 
หากผู้ขอเอาประกันภัยมีข้อมูลทางสุขภาพที่เป็นปกติหรือไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากนักก็จะถือว่าเป็นการเสี่ยงภัยที่อยากรับ 
(ภัยมาตรฐาน) แต่ถ้ามีปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาก เช่น มีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ มีการสูบบุหรี่
ในปริมาณมาก เป็นต้น ก็จะถูกจัดอยู่กลุ่มการเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ (ภัยต่ ากว่ามาตรฐาน) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
มุมมองของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยและฝ่ายพิจารณารับประกันภัยของบริษัทแต่ละบริษัทที่มีต่อภัยแต่ละภัย
และแต่ละจ าพวกก็อาจแตกต่างกันไปได้ตามประสบการณ์และแนวคิดของแต่ละคน และตามนโยบายของแต่ละบริษัท
ก็ได้ 
 อีกประการหนึ่ง ลักษณะของภัยอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา หรือด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีและ
กฎหมาย ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจึงควรมีการเก็บสถิติตามลักษณะภัยไว้เพื่อท าการเปลี่ยนแปลงการจัดระดับชั้น
ความเสี่ยงภัยเมื่อจ าเป็น เช่น บุคคลที่ท างานในส านักงานเป็นประจ าอาจจะเปลี่ยนงานเป็นพนักงานขายซึ่งท าให้ระดับ
ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน 
(Preferred Risks) 

ภัยมาตรฐาน 
(Standard Risks) 

ภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
(Sub-standard Risks) 
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 3.2 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 หรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งท างาน
นอกส านักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือ  
กึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องท างานกลางแจ้ง
เกือบตลอดเวลา ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มีการ
ใช้เครื่องจักรกลหนักหรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทางหรือท างาน
นอกส านักงานเป็นประจ า ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  
ประเภทอาชีพ ชั้น 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพช้ัน 1 ช้ัน 2 หรือ
ช้ัน 3 ได้ ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ 
 

 
การจ าแนกชั้นของภัยส าหรับการประกันภัยแต่ละประเภทนั้นอาจจะมีการจัดที่แตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับ

นโยบายการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย 
 
4. มุ่งรักษางานที่รับประกันภัยไว้แล้วให้นานที่สุด 
 เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้รับประกันภัยไว้แล้ว การรักษางานหรือการได้รับการต่ออายุงานที่มีอยู่เป็นเร่ือง
ส าคัญมาก เนื่องจากในปีหนึ่งๆ งานรับประกันภัยของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นงานเดิมที่มีการต่ออายุมาจากปีก่อน หาก
งานต่ออายุมีน้อย บริษัทประกันภัยจะต้องทุ่มเททรัพยากรไปในการหางานใหม่มาทดแทน ซึ่งต้นทุนในการหางานใหม่นั้น
สูงกว่าการรักษางานเดิมมาก มีการท าแบบส ารวจมากมายและได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน แต่ตัวเลขระหว่าง 4-10 เท่า 
(ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://www.linkedin.com/pulse/what-cost-customer-acquisition-vs-retention-ian-
kingwill) น่าจะชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการรักษางานเดิมไว้ให้นานที่สุดได้ 
  ในการหางานใหม่เข้าบริษัทเพื่อทดแทนงานเดิมที่ต้องสูญเสียไปและสร้างการเติบโต ฝ่ายขายต้องพบปะกับ
ลูกค้าหรือนายหน้าประกันวินาศภัยมากกว่าหนึ่งครั้ง และบางครั้งอาจต้องมีค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องใช้ในการหางาน 
(Acquisition Cost) เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าเอกสาร เป็นจ านวนมากกว่าจะได้งาน และเมื่อได้รับงานแล้ว 
บริษัทประกันวินาศภัยเองยังคงต้องจ่ายค่าบ าเหน็จอีกจ านวนหนึ่งด้วย แต่ในการรักษางานเดิมไว้ได้นั้น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้
จะลดลงไปอย่างมาก การมุ่งรักษางานเดิมไว้จึงช่วยให้เกิดการประหยัดและสร้างก าไรให้แก่บริษัท 
  ตัวอย่างที่ 4.4 บริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง มีลูกค้าในปีปัจจุบัน 1,000,000 กรมธรรม์ และตั้งเป้าที่จะโตขึ้น
อีกร้อยละ 10 ในปีต่อไป ถ้าหากบริษัทสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ร้อยละ 85 หรือร้อยละ 70 สถานการณ์จะมี 
ความแตกต่างดังนี้ 
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ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้สถิติค่าสินไหมทดแทนไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น เม่ือบริษัทประกันวินาศภัยน าสถิตินั้นมาใช้ในการ
คาดคะเนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยก็มีโอกาสผิด
จากที่ควรจะเป็นได้ 
 
7. ใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณารับประกันภัย การสร้างอัตราเบี้ยประกันภัย  
    และการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยแต่ละประเภท 
  ในการพิจารณารับประกันภัยใดๆ ก็ตาม หากเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยังไม่เคยรับประกันมาก่อนท า
ให้ไม่มีข้อมูลสถิติที่จะน ามาใช้ได้ทันที หรือรับประกันภัยงานที่มีข้อมูลและสถิติค่อนข้างน้อย เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยจะตั้งสมมติฐานและหลักเกณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นมา เช่น ใช้ตัวเลขสถิติของตลาดส าหรับภัยประเภทนั้นหรือของ
บริษัทประกันวินาศภัยรายอ่ืนซึ่งอาจมีนโยบายการรับประกันภัยหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมาปรับใช้ โดย
สมมติฐานและหลักเกณฑ์นั้นจะต้องเป็นสมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่จะน ามาใช้ในการสร้างอัตราเบี้ย
ประกันภัยและก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยประเภทนั้นด้วย  
  ตัวอย่างที่ 4.5 บริษัทสุขประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องการรับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส าหรับ
ผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทย ที่มีความคุ้มครองและจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่าปกติ 
บริษัทไม่เคยรับประกันภัยประเภทนี้มาก่อน จึงได้น าข้อมูลและสถิติของธุรกิจและของบริษัทประกันสุขภาพแห่งหนึ่ง
มาใช้ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมของบริษัททั้งสองแห่งมีความแตกต่างกัน บริษัทจึงน าข้อมูลและสถิติที่ได้มานั้น  
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทตนเอง ด้วยการตั้งสมมติฐานด้านการเกิดความเสียหายและก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณารับประกันภัยขึ้นมาใหม่ โดยใช้ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนที่ชาวต่างชาตินิยมเข้ารับ
บริการ สถิติการเข้ารักษาพยาบาล และอัตราค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น เมื่อบริษัทใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์นั้นใน
การพิจารณารับประกันภัยแล้ว ก็ต้องใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันนั้นในการสร้างอัตราเบี้ยประกันภัยและ
ก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองด้วย บริษัทจึงจะสามารถวิเคราะห์และประเมินผลการรับประกันภัยได้ถูกต้อง 
 
8. ค านึงถึงผลการรับประกันภัยที่ดีเสมอ 
  เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยตกลงรับประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเป็นการรับโดยตรงหรือผ่านนายหน้า
ประกันวินาศภัยก็ตาม บริษัทอาจเก็บความเสี่ยงภัยไว้เองทั้งหมด หรือกรณีที่บริษัทไม่สามารถที่จะเก็บความเสี่ยงภัยไว้
เองได้ทั้งหมด บริษัทก็จะท าการเอาประกันภัยต่อ โดยโอนความเสี่ยงภัยส่วนหนึ่งไปให้บริษัทรับประกันภัยต่อ ส่วนที่
บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เองนั้น เรียกว่า ส่วนรับประกันภัยสุทธิ (Net Retention)  
  ส่วนรับประกันภัยสุทธิของบริษัทประกันวินาศภัยเป็นส่วนที่ส าคัญและส่งผลโดยตรงต่อรายได้เบี้ยประกันภัย
และผลการรับประกันภัยของบริษัท กล่าวคือ หากบริษัทสามารถรับเสี่ยงภัยไว้เองได้มาก รายได้ เบี้ยประกันภัยของ
บริษัทก็จะมีมาก และหากงานที่รับไว้เป็นงานที่ดี บริษัทก็จะได้ก าไรจากการรับประกันภัยเต็มเม็ดเต็มหน่วย ในทาง
ตรงกันข้าม หากงานที่รับประกันภัยไว้เป็นงานที่ไม่ดี บริษัทก็จะได้รับผลก าไรที่น้อยหรืออาจขาดทุนได้ 
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ตารางที่ 4.2 ความส าคัญของการรักษางานเดิม 
 

 จ านวนกรมธรรม์เดิม 
(Policy) 

อัตราการรักษางาน 
(Retention Ratio) 

งานใหม่ที่ต้องหาเพ่ิม 
(New Business 

Required) 
สถานการณ์ที่ 1 1,000,000 85 250,000 
สถานการณ์ที่ 2 1,000,000 70 400,000 

     
  จะเห็นได้ว่า จากตารางที่ 4.2 ในสถานการณ์ที่ 1 หากบริษัทสามารถรักษางานเดิมไว้ได้ร้อยละ 85 จาก
เป้าหมายในปีต่อไปที่จะต้องมีจ านวนกรมธรรม์เป็น 1,100,000 กรมธรรม์นั้น (เติบโตร้อยละ 10) บริษัทจะต้องหางาน
เพิ่มอีก 250,000 กรมธรรม์ แต่ในสถานการณ์ที่ 2 หากบริษัทสามารถรักษางานเดิมไว้ได้เพียงร้อยละ 70 บริษัท
จะต้องหางานใหม่เพิ่มขึ้นอีก 400,000 กรมธรรม์ โดยสรุปก็คือ หากอัตราการรักษางานลดลงไปจากร้อยละ 85  
เป็นร้อยละ 70 บริษัทประกันวินาศภัยต้องหางานใหม่เพิ่มขึ้นอีกถึงร้อยละ 60 [ค านวณได้จาก {(400,000 – 25,000) 
/250,000}  100] ซึ่งเป็นเร่ืองที่น่าจะยากมากที่จะท าให้ได้ตามเป้าหมาย 
  อย่างไรก็ตาม การรักษางานเดิมนั้น ต้องค านึงถึงคุณภาพของงานตามนโยบายการรับประกันภัยของบริษัท
ประกันวินาศภัยด้วย 
 
5. ก าหนดเงื่อนไข ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัย 
  ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า กระบวนการพิจารณารับประกันภัยหรือการคัดเลือกภัยนั้น รวมไปถึงการก าหนดเงื่อนไข 
ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยด้วย จึงจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยพึงก าหนดเงื่อนไข ความ
คุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยของแต่ละภัยให้มากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ เหตุผล
ส าคัญก็คือ บริษัทประกันวินาศภัยจะคุ้มครองผู้เอาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและได้รับเบี้ยประกันภัยที่เพียงพอที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดวินาศภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้น 
  ในขณะเดียวกัน เมื่อมีการจัดกลุ่มภัยที่รับประกันแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยก็ควรค านึงถึงอัตราเบี้ย
ประกันภัยเฉลี่ยของกลุ่มภัยนั้นด้วยเมื่อมีการรับประกันภัยที่อยู่ในกลุ่มภัยเดียวกันไม่ให้มีความแตกต่างกันมาก
จนเกินไป มิฉะนั้น การหาอัตราส่วนสินไหมทดแทนของกลุ่มภัยนั้นจะได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง 
 
6. มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถูกต้องตามเงื่อนไขความคุ้มครองและหลักการชดใช้ค่าสินไหม 
    ทดแทน 
 การพิจารณารับประกันภัยนั้น อาศัยการคาดคะเนความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในเรื่องของ
โอกาสการเกิดความเสียหายและความรุนแรงของการเกิดความเสียหาย การคาดคะเนจะอาศัยสถิติความเสียหายในอดีต
ที่เก็บสะสมมาเป็นเวลาต่อเนื่องกัน หากสถิติความเสียหายไม่ถูกต้อง เช่น มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ไม่ยึดถือ
เงื่อนไขของกรมธรรม์ หรือมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าที่ควรจะจ่าย หรือจ่ายโดยที่กรมธรรม์ไม่มีความคุ้มครอง 
หรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน  
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ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้สถิติค่าสินไหมทดแทนไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น เม่ือบริษัทประกันวินาศภัยน าสถิตินั้นมาใช้ในการ
คาดคะเนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยก็มีโอกาสผิด
จากที่ควรจะเป็นได้ 
 
7. ใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณารับประกันภัย การสร้างอัตราเบี้ยประกันภัย  
    และการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยแต่ละประเภท 
  ในการพิจารณารับประกันภัยใดๆ ก็ตาม หากเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยังไม่เคยรับประกันมาก่อนท า
ให้ไม่มีข้อมูลสถิติที่จะน ามาใช้ได้ทันที หรือรับประกันภัยงานที่มีข้อมูลและสถิติค่อนข้างน้อย เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยจะตั้งสมมติฐานและหลักเกณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นมา เช่น ใช้ตัวเลขสถิติของตลาดส าหรับภัยประเภทนั้นหรือของ
บริษัทประกันวินาศภัยรายอ่ืนซึ่งอาจมีนโยบายการรับประกันภัยหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมาปรับใช้ โดย
สมมติฐานและหลักเกณฑ์นั้นจะต้องเป็นสมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่จะน ามาใช้ในการสร้างอัตราเบี้ย
ประกันภัยและก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยประเภทนั้นด้วย  
  ตัวอย่างที่ 4.5 บริษัทสุขประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องการรับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส าหรับ
ผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทย ที่มีความคุ้มครองและจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่าปกติ 
บริษัทไม่เคยรับประกันภัยประเภทนี้มาก่อน จึงได้น าข้อมูลและสถิติของธุรกิจและของบริษัทประกันสุขภาพแห่งหนึ่ง
มาใช้ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมของบริษัททั้งสองแห่งมีความแตกต่างกัน บริษัทจึงน าข้อมูลและสถิติที่ได้มานั้น  
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทตนเอง ด้วยการตั้งสมมติฐานด้านการเกิดความเสียหายและก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณารับประกันภัยขึ้นมาใหม่ โดยใช้ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนที่ชาวต่างชาตินิยมเข้ารับ
บริการ สถิติการเข้ารักษาพยาบาล และอัตราค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น เมื่อบริษัทใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์นั้นใน
การพิจารณารับประกันภัยแล้ว ก็ต้องใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันนั้นในการสร้างอัตราเบี้ยประกันภัยและ
ก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองด้วย บริษัทจึงจะสามารถวิเคราะห์และประเมินผลการรับประกันภัยได้ถูกต้อง 
 
8. ค านึงถึงผลการรับประกันภัยที่ดีเสมอ 
  เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยตกลงรับประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเป็นการรับโดยตรงหรือผ่านนายหน้า
ประกันวินาศภัยก็ตาม บริษัทอาจเก็บความเสี่ยงภัยไว้เองทั้งหมด หรือกรณีที่บริษัทไม่สามารถที่จะเก็บความเสี่ยงภัยไว้
เองได้ทั้งหมด บริษัทก็จะท าการเอาประกันภัยต่อ โดยโอนความเสี่ยงภัยส่วนหนึ่งไปให้บริษัทรับประกันภัยต่อ ส่วนที่
บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เองนั้น เรียกว่า ส่วนรับประกันภัยสุทธิ (Net Retention)  
  ส่วนรับประกันภัยสุทธิของบริษัทประกันวินาศภัยเป็นส่วนที่ส าคัญและส่งผลโดยตรงต่อรายได้เบี้ยประกันภัย
และผลการรับประกันภัยของบริษัท กล่าวคือ หากบริษัทสามารถรับเสี่ยงภัยไว้เองได้มาก รายได้ เบี้ยประกันภัยของ
บริษัทก็จะมีมาก และหากงานที่รับไว้เป็นงานที่ดี บริษัทก็จะได้ก าไรจากการรับประกันภัยเต็มเม็ดเต็มหน่วย ในทาง
ตรงกันข้าม หากงานที่รับประกันภัยไว้เป็นงานที่ไม่ดี บริษัทก็จะได้รับผลก าไรที่น้อยหรืออาจขาดทุนได้ 
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ตารางที่ 4.2 ความส าคัญของการรักษางานเดิม 
 

 จ านวนกรมธรรม์เดิม 
(Policy) 

อัตราการรักษางาน 
(Retention Ratio) 

งานใหม่ที่ต้องหาเพ่ิม 
(New Business 

Required) 
สถานการณ์ที่ 1 1,000,000 85 250,000 
สถานการณ์ที่ 2 1,000,000 70 400,000 

     
  จะเห็นได้ว่า จากตารางที่ 4.2 ในสถานการณ์ที่ 1 หากบริษัทสามารถรักษางานเดิมไว้ได้ร้อยละ 85 จาก
เป้าหมายในปีต่อไปที่จะต้องมีจ านวนกรมธรรม์เป็น 1,100,000 กรมธรรม์นั้น (เติบโตร้อยละ 10) บริษัทจะต้องหางาน
เพิ่มอีก 250,000 กรมธรรม์ แต่ในสถานการณ์ที่ 2 หากบริษัทสามารถรักษางานเดิมไว้ได้เพียงร้อยละ 70 บริษัท
จะต้องหางานใหม่เพิ่มขึ้นอีก 400,000 กรมธรรม์ โดยสรุปก็คือ หากอัตราการรักษางานลดลงไปจากร้อยละ 85  
เป็นร้อยละ 70 บริษัทประกันวินาศภัยต้องหางานใหม่เพิ่มขึ้นอีกถึงร้อยละ 60 [ค านวณได้จาก {(400,000 – 25,000) 
/250,000}  100] ซึ่งเป็นเร่ืองที่น่าจะยากมากที่จะท าให้ได้ตามเป้าหมาย 
  อย่างไรก็ตาม การรักษางานเดิมนั้น ต้องค านึงถึงคุณภาพของงานตามนโยบายการรับประกันภัยของบริษัท
ประกันวินาศภัยด้วย 
 
5. ก าหนดเงื่อนไข ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัย 
  ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า กระบวนการพิจารณารับประกันภัยหรือการคัดเลือกภัยนั้น รวมไปถึงการก าหนดเงื่อนไข 
ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยด้วย จึงจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยพึงก าหนดเงื่อนไข ความ
คุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยของแต่ละภัยให้มากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ เหตุผล
ส าคัญก็คือ บริษัทประกันวินาศภัยจะคุ้มครองผู้เอาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและได้รับเบี้ยประกันภัยที่เพียงพอที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดวินาศภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้น 
  ในขณะเดียวกัน เมื่อมีการจัดกลุ่มภัยที่รับประกันแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยก็ควรค านึงถึงอัตราเบี้ย
ประกันภัยเฉลี่ยของกลุ่มภัยนั้นด้วยเมื่อมีการรับประกันภัยที่อยู่ในกลุ่มภัยเดียวกันไม่ให้มีความแตกต่างกันมาก
จนเกินไป มิฉะนั้น การหาอัตราส่วนสินไหมทดแทนของกลุ่มภัยนั้นจะได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง 
 
6. มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถูกต้องตามเงื่อนไขความคุ้มครองและหลักการชดใช้ค่าสินไหม 
    ทดแทน 
 การพิจารณารับประกันภัยนั้น อาศัยการคาดคะเนความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในเรื่องของ
โอกาสการเกิดความเสียหายและความรุนแรงของการเกิดความเสียหาย การคาดคะเนจะอาศัยสถิติความเสียหายในอดีต
ที่เก็บสะสมมาเป็นเวลาต่อเนื่องกัน หากสถิติความเสียหายไม่ถูกต้อง เช่น มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ไม่ยึดถือ
เงื่อนไขของกรมธรรม์ หรือมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าที่ควรจะจ่าย หรือจ่ายโดยที่กรมธรรม์ไม่มีความคุ้มครอง 
หรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน  
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  แม้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยจะพิจารณาแล้วว่า งานที่ตัดสินใจรับประกันภัยนั้นเป็นการเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ
หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายการรับประกันภัยของบริษัทเอง แต่จ าเป็นต้องรับไว้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทอาจหาทางออก
โดยการเอาประกันภัยต่อออกไปในสัดส่วนที่สูง หากเกิดความเสียหายขึ้นมา บริษัทประกันภัยต่อก็จะมีส่วนร่วมรับ
ความเสียหาย 
  อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันวินาศภัยควรค านึงเสมอว่า งานที่รับเข้ามานั้นควรจะเป็นงานที่มีคุณภาพและมี
โอกาสในการท าก าไร โดยให้ถือเสมือนว่างานที่รับมานั้นเป็นส่วนของตนเองทั้งหมด แม้ว่าจะมีการเอาประกันภัยต่อ
ออกไปก็ตาม เพราะงานที่มีคุณภาพคืองานที่มีโอกาสได้ก าไร ย่อมเกิดผลดีโดยตรงต่อบริษัท และหากมีการเอา
ประกันภัยต่อ ก็ท าให้บริษัทประกันภัยต่อมีผลก าไรตามไปด้วย และเป็นการสร้างโอกาสในการเจรจาต่อรองกับบริษัท
ประกันภัยต่อได้มากขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากบริษัทประกันวินาศภัยเพิกเฉยต่อการรับงานที่มีคุณภาพและหวังที่จะ
โอนความเสี่ยงภัยไปให้บริษัทประกันภัยต่อ ผลการรับประกันภัยย่อมไม่ดีและในไม่ช้า บริษัทประกันภัยต่อก็อาจจะ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในของสัญญาประกันภัยต่อซึ่งท าให้บริษัทเสียประโยชน์ได้  
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เรื่องที่ 4.3  
กระบวนการ ปัจจัยส าคัญและเอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณา 
รับประกันภัย 
   
  
1. กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย 
 การพิจารณารับประกันภัยที่จะถือว่าประสบความส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัย หัวใจของการพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการในการตัดสินใจว่าภัยใดที่ควรจะรับประกันหรือไม่ 
และหากจะรับประกันภัย จะรับอย่างไร 

กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัยจะประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย  
1.2 การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย  
1.3 การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสม  
1.4 การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย  

 ดังแสดงในภาพที่ 4.3 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 กระบวนการพิจารณารับประกันภัย 
 
 

3. การเลือก 
และใช้วิธีการ 

1. การรวบรวม 
ข้อมูล 

2. การวิเคราะห์
และประเมินข้อมลู 

4. การติดตาม 
ผล 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  แม้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยจะพิจารณาแล้วว่า งานที่ตัดสินใจรับประกันภัยนั้นเป็นการเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ
หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายการรับประกันภัยของบริษัทเอง แต่จ าเป็นต้องรับไว้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทอาจหาทางออก
โดยการเอาประกันภัยต่อออกไปในสัดส่วนที่สูง หากเกิดความเสียหายขึ้นมา บริษัทประกันภัยต่อก็จะมีส่วนร่วมรับ
ความเสียหาย 
  อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันวินาศภัยควรค านึงเสมอว่า งานที่รับเข้ามานั้นควรจะเป็นงานที่มีคุณภาพและมี
โอกาสในการท าก าไร โดยให้ถือเสมือนว่างานที่รับมานั้นเป็นส่วนของตนเองทั้งหมด แม้ว่าจะมีการเอาประกันภัยต่อ
ออกไปก็ตาม เพราะงานที่มีคุณภาพคืองานที่มีโอกาสได้ก าไร ย่อมเกิดผลดีโดยตรงต่อบริษัท และหากมีการเอา
ประกันภัยต่อ ก็ท าให้บริษัทประกันภัยต่อมีผลก าไรตามไปด้วย และเป็นการสร้างโอกาสในการเจรจาต่อรองกับบริษัท
ประกันภัยต่อได้มากขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากบริษัทประกันวินาศภัยเพิกเฉยต่อการรับงานที่มีคุณภาพและหวังที่จะ
โอนความเสี่ยงภัยไปให้บริษัทประกันภัยต่อ ผลการรับประกันภัยย่อมไม่ดีและในไม่ช้า บริษัทประกันภัยต่อก็อาจจะ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในของสัญญาประกันภัยต่อซึ่งท าให้บริษัทเสียประโยชน์ได้  
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เรื่องที่ 4.3  
กระบวนการ ปัจจัยส าคัญและเอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณา 
รับประกันภัย 
   
  
1. กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย 
 การพิจารณารับประกันภัยที่จะถือว่าประสบความส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัย หัวใจของการพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการในการตัดสินใจว่าภัยใดที่ควรจะรับประกันหรือไม่ 
และหากจะรับประกันภัย จะรับอย่างไร 

กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัยจะประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย  
1.2 การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย  
1.3 การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสม  
1.4 การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย  

 ดังแสดงในภาพที่ 4.3 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 กระบวนการพิจารณารับประกันภัย 
 
 

3. การเลือก 
และใช้วิธีการ 

1. การรวบรวม 
ข้อมูล 

2. การวิเคราะห์
และประเมินข้อมลู 

4. การติดตาม 
ผล 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

1. การรวบรวม

ข้อมูล

4. การติดตาม

ผล
2. การวิเคราะห์

และประเมินข้อมูล

3. การเลือก

และการใช้วิธีการ

ภาพที่ 4.3 กระบวนการพิจารณารับประกันภัย
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 1.1 การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย 
ท าการเสนอขอเอาประกันภัยมายังบริษัทประกันวินาศภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะต้องตรวจสอบและ
พิจารณาว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นเพียงพอต่อการด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหรือไม่ โดยปกติ ข้อมูลที่ได้รับในชั้นต้นนี้จะอยู่
ในใบค าขอเอาประกันภัยซึ่งหากได้รับการกรอกและตอบค าถามครบถ้วน จะถือได้ว่ามีความเพียงพอแล้วที่จะน าไป
ด าเนินการต่อไป แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เช่น ผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัย รายงานการส ารวจภัย และอ่ืนๆ จนได้ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ การ
ตัดสินใจที่ส าคัญในขั้นนี้ คือการตัดสินใจว่า ข้อมูลใดบ้างที่ต้องการ จะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด ด้วยวิธีใด และจะใช้ข้อมูล
ใดบ้าง คุณภาพของการตัดสินใจที่จะรับประกันภัยหรือไม่ และอย่างไรนั้นมักจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและปริมาณ
ของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับมาในตอนแรก  
 

 
 

ภาพที ่4.4 การรวบรวมข้อมูล 
 
ข้อมูลที่ได้รับมานั้นมักจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ข้อมูลที่มีความเป็นวัตถุวิสัย (Objective Information) กล่าวคือ 

เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยสาระส าคัญที่เป็นข้อเท็จจริงที่มีการบันทึกไว้และสามารถตรวจสอบได้ เช่น สถิติต่าง ๆ ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือสถิติจากงานวิจัยที่จัดท าโดย 
บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น ส่วนข้อมูลอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ข้อมูลที่มีความเป็นจิตวิสัย 
(Subjective Information) คือเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยความคิดเห็น ทัศนะ หรือความรู้สึกที่มีต่อภัยหนึ่งๆ ของบุคคล 
ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจได้รับการแจ้งว่า ตัวอาคารที่จะมาเอาประกันภัยอยู่ในสภาพดีเลิศ 
ความคิดเห็นว่า “ดีเลิศ” ส าหรับคนคนหนึ่งนั้น อาจจะไม่ใช่ส าหรับอีกคนหนึ่งก็ได้ ดังนั้น ไม่เพียงแต่การรวบรวมข้อมูล
เท่านั้น เจ้าหน้าที่รับประกันภัยยังต้องจ าเป็นที่จะต้องรู้แหล่งที่มาของข้อมูล และวิเคราะห์ตีความข้อมูลที่ได้รับมาด้วย
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 โดยปกติในการท างาน เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถแสวงหาข้อมูลได้มากมายเพื่อที่จะน ามาใช้ใน
การตัดสินใจรับประกันภัย แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีทั้งหมดอาจจะไม่มีความจ าเป็นนัก เพราะเจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยต้องการเพียงข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและส าคัญต่อการตัดสินใจรับประกันภัยเฉพาะภัยหนึ่งๆ เท่านั้น 
ซึ่งหากข้อมูลที่ได้รับมานั้นถูกต้อง (ในที่นี้ ค าว่า ถูกต้อง หมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัย) 
เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถท าการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แม่นย า และก่อให้เกิดผลก าไรได้ 
 การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันภัยและนโยบายใน
การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองด้วย  

อย่างไรก็ดี โอกาสในการได้รับข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะการแข่งขันของตลาดด้วย ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการ
แข่งขันสูง การปกปิดข้อมูลเพื่อการแย่งงานอาจท าให้ยากแก่การหาข้อมูล บริษัทเองก็อาจจ าเป็นต้องลดความต้องการ 
ในการหาข้อมูลลงด้วยเพื่อให้ได้งานเร็วที่สุด แต่ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันต่ า ความต้องการเอาประกันภัยมีมาก 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็อาจหาข้อมูลได้ง่ายขึน้  

1.2 การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย 
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4-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 1.1 การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย 
ท าการเสนอขอเอาประกันภัยมายังบริษัทประกันวินาศภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะต้องตรวจสอบและ
พิจารณาว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นเพียงพอต่อการด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหรือไม่ โดยปกติ ข้อมูลที่ได้รับในชั้นต้นนี้จะอยู่
ในใบค าขอเอาประกันภัยซึ่งหากได้รับการกรอกและตอบค าถามครบถ้วน จะถือได้ว่ามีความเพียงพอแล้วที่จะน าไป
ด าเนินการต่อไป แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เช่น ผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัย รายงานการส ารวจภัย และอ่ืนๆ จนได้ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ การ
ตัดสินใจที่ส าคัญในขั้นนี้ คือการตัดสินใจว่า ข้อมูลใดบ้างที่ต้องการ จะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด ด้วยวิธีใด และจะใช้ข้อมูล
ใดบ้าง คุณภาพของการตัดสินใจที่จะรับประกันภัยหรือไม่ และอย่างไรนั้นมักจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและปริมาณ
ของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับมาในตอนแรก  
 

 
 

ภาพที ่4.4 การรวบรวมข้อมูล 
 
ข้อมูลที่ได้รับมานั้นมักจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ข้อมูลที่มีความเป็นวัตถุวิสัย (Objective Information) กล่าวคือ 

เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยสาระส าคัญที่เป็นข้อเท็จจริงที่มีการบันทึกไว้และสามารถตรวจสอบได้ เช่น สถิติต่าง ๆ ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือสถิติจากงานวิจัยที่จัดท าโดย 
บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น ส่วนข้อมูลอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ข้อมูลที่มีความเป็นจิตวิสัย 
(Subjective Information) คือเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยความคิดเห็น ทัศนะ หรือความรู้สึกที่มีต่อภัยหนึ่งๆ ของบุคคล 
ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจได้รับการแจ้งว่า ตัวอาคารที่จะมาเอาประกันภัยอยู่ในสภาพดีเลิศ 
ความคิดเห็นว่า “ดีเลิศ” ส าหรับคนคนหนึ่งนั้น อาจจะไม่ใช่ส าหรับอีกคนหนึ่งก็ได้ ดังนั้น ไม่เพียงแต่การรวบรวมข้อมูล
เท่านั้น เจ้าหน้าที่รับประกันภัยยังต้องจ าเป็นที่จะต้องรู้แหล่งที่มาของข้อมูล และวิเคราะห์ตีความข้อมูลที่ได้รับมาด้วย
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ความหมายของข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยจะถูกน ามา
วิเคราะห์และประเมินถึงความเสี่ยงภัยต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อน าไปตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยหรือไม่และอย่างไร 

การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัยต้องใช้ปัจจัย 2 อย่างประกอบกัน คือ 1) 
คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย และ 2) ภาวะภัย 

การวิเคราะห์และประเมินข้อมลู 

คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภยั ภาวะภัย 

1. ภาวะภัยทางกายภาพ 
2. ภาวะภัยทางศีลธรรม 
3. ภาวะภัยทางอุปนิสัย 

- ความถี ่
- ความรุนแรง 
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 โดยปกติในการท างาน เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถแสวงหาข้อมูลได้มากมายเพื่อที่จะน ามาใช้ใน
การตัดสินใจรับประกันภัย แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีทั้งหมดอาจจะไม่มีความจ าเป็นนัก เพราะเจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยต้องการเพียงข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและส าคัญต่อการตัดสินใจรับประกันภัยเฉพาะภัยหนึ่งๆ เท่านั้น 
ซึ่งหากข้อมูลที่ได้รับมานั้นถูกต้อง (ในที่นี้ ค าว่า ถูกต้อง หมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัย) 
เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถท าการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แม่นย า และก่อให้เกิดผลก าไรได้ 
 การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันภัยและนโยบายใน
การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองด้วย  

อย่างไรก็ดี โอกาสในการได้รับข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะการแข่งขันของตลาดด้วย ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการ
แข่งขันสูง การปกปิดข้อมูลเพื่อการแย่งงานอาจท าให้ยากแก่การหาข้อมูล บริษัทเองก็อาจจ าเป็นต้องลดความต้องการ 
ในการหาข้อมูลลงด้วยเพื่อให้ได้งานเร็วที่สุด แต่ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันต่ า ความต้องการเอาประกันภัยมีมาก 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็อาจหาข้อมูลได้ง่ายขึน้  

1.2 การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย 
 

 
 

ภาพที ่4.5 การวิเคราะห์และประเมินขอ้มูล 
 
 เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับข้อมูลที่เพียงพอแล้ว การท าความเข้าใจอย่างถูกต้องกับนัยหรือ
ความหมายของข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยจะถูกน ามา
วิเคราะห์และประเมินถึงความเสี่ยงภัยต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อน าไปตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยหรือไม่และอย่างไร 

การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัยต้องใช้ปัจจัย 2 อย่างประกอบกัน คือ 1) 
คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย และ 2) ภาวะภัย 

การวิเคราะห์และประเมินข้อมลู 

คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภยั ภาวะภัย 

1. ภาวะภัยทางกายภาพ 
2. ภาวะภัยทางศีลธรรม 
3. ภาวะภัยทางอุปนิสัย 

- ความถี ่
- ความรุนแรง 
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  1.2.1 คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย (Risk Characteristics) ภัยทุกภัยจะมีคุณลักษณะด้านความ
เสี่ยงภัยที่แตกต่างกันไปตามประเภทของภัย เช่น เมื่อกล่าวถึงการประกันภัยรถยนต์ คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย 
ก็คือ อายุของรถยนต์ หรือการใช้รถยนต์ เป็นต้น หากเป็นการประกันภัยอาคาร อายุของอาคาร หรือการใช้อาคารก็
เป็นคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยของอาคาร เป็นต้น  
  จะเห็นได้ว่า เพียงค าว่า “อายุของรถยนต์” มิได้บ่งบอกถึงความเสี่ยงภัยว่ามีมากหรือน้อย แต่ถ้าระบุ
ต่อไปว่าเป็นรถยนต์เก่าอายุ 10 ปี เรื่องของความเสี่ยงภัยจะเข้ามาเกี่ยวข้องในลักษณะของภาวะภัย (Hazards) 
คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและภาวะภัยจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยแต่ะประเภท 
  1.2.2 ภาวะภัย (Hazard) ในการประเมินความเสี่ยงภัยด้านการประกันวินาศภัย เจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยจะพิจารณาถึงภาวะภัยที่เกี่ยวข้อง ภาวะภัยนั้น หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัยเกิดขึ้น
หรือเพิ่มขึ้น โดยอีกนัยหนึ่งท าให้ความถี่ของการเกิดความเสียหายและความรุนแรงของความเสียหายเพิ่มสูงขึ้นจาก
ปกติ โดยทั่วไป ภาวะภัยสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 
   1) ภาวะภัยทางกายภาพ (Physical Hazard) หมายถึง สภาพหรือเงื่อนไขทางวัตถุที่ท าให้เกิด
หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อความสูญเสียหรือเสียหาย โดยอีกนัยหนึ่งก็คือ ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องมาจากสภาพของตัวบุคคล ทรัพย์สิน การใช้หรือจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น รถยนต์คันที่ขอเอาประกันภัย
สองคันเป็นรถยนต์ประเภท รุ่น และยี่ห้อเดียวกัน มีคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยเหมือนกัน แต่รถยนต์คันแรกมียาง
รถยนต์ที่เกือบหมดสภาพแล้ว รถยนต์คันแรกนี้จึงมีภาวะภัยทางกายภาพมากกว่ารถยนต์คันที่สอง เป็นต้น ในท านอง
เดียวกัน สายไฟเก่า สิ่งปลูกสร้างที่ท าด้วยไม้ ท าเลที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างที่แออัด หรือการใช้สิ่งปลูกสร้างเป็นที่เก็บวัตถุ
ไวไฟก็มีภาวะภัยทางกายภาพที่จะท าให้โอกาสในการเกิดอัคคีภัยสูงขึ้นได้เช่นกัน  
   2) ภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) หมายถึง สภาพหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดหรือเพิ่มการ
เสี่ยงภัยสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าอันไม่สุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์จากการเอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์อาจก่อเหตุขึ้นมาเองโดยเจตนาเพื่อเรียกร้องเอาเงินประกันจากบริษัทประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัย
ที่เป็นเจ้าของร้านค้าเจตนาวางเพลิงเผาร้านค้าของตนเพื่อหวังเอาเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยที่ตน  
ได้ท าประกันอัคคีภัยไว้ หรือผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลทิ่มแทงนัยน์ตาของตนเองข้างหนึ่งให้บอดแล้วไปแจ้งว่า
เกิดจากอุบัติเหตุ เพื่อหวังจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 
   3) ภาวะภัยทางอุปนิสัย (Morale Hazard) หมายถึง สภาพหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดหรือเพิ่มการ
เสี่ยงภัยอันเนื่องมาจากการกระท าตามอุปนิสัยหรือจิตส านึกของผู้เอาประกันภัย มิใช่การกระท าโดยเจตนาทุจริต 
ตัวอย่างเช่น การไม่ใส่ใจหรือละเลยที่จะก าหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัยของผู้เอาประกันภัย การไม่ตรวจสอบ  
เครื่องดับเพลิงในโรงงานของตนอย่างสม่ าเสมอ หรือผู้เอาประกันภัยรถยนต์ขับรถด้วยความคึกคะนองเพราะเห็นว่าได้
เอาประกันภัยไว้แล้ว หรือน ารถยนต์ไปให้ญาติซึ่งยังไม่มีใบขับขี่และเพิ่งเร่ิมหัดขับรถยนต์ใช้ขับขี่บนท้องถนน เป็นต้น 
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 ตัวอย่างการพิจารณาคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและภาวะภัย  
 ตัวอย่างที่ 4.6 การประกันภัยรถยนต์  
  นายวันชัย อายุ 50 ปี ต้องการจะท าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลบีเอ็มดับเบิ้ลยู รุ่นปี 2530 ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน รถยนต์คันดังกล่าวนายวันชัยใช้ร่วมกับบุตรชายอายุ 20 ปี คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและภาวะภัยมีดังนี้ 
  อายุของผู้ขับขี่ ยี่ห้อและปีรุ่นของรถยนต์ เป็นคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย รถยนต์ซึ่งเก่าถึง 30 ปีแล้วนั้น 
มีความเสี่ยงภัยในด้านการหาอะไหล่และการซ่อมแซม ส่วนภาวะภัยคือ ผู้ขับขี่ที่มีอายุเพียง 20 ปี ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุมากกว่าผู้ขับขี่ที่มีอายุ 40-50 ปี ด้วยประสบการณ์ในการขับรถยนต์และการควบคุมอารมณ์  
 ตัวอย่างที่ 4.7 การประกันอัคคีภัย 
  นายอดิศรต้องการซื้อการประกันอัคคีภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัยของตนเอง ตัวบ้านเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ 
ตั้งอยู่ในซอยที่แคบและห่างจากสถานีดับเพลิงสาธารณะมาก  
  ลักษณะตัวบ้านเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ บ้านอยู่ในซอยที่แคบและห่างจากสถานีดับเพลิงสาธารณะเป็น
คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยของบ้านหลังนี้ ในขณะที่ตัวบ้านส่วนหนึ่งที่เป็นไม้เป็นสภาวะภัยทางกายภาพเนื่องจากมี
โอกาสที่เมื่อเกิดไฟไหม้แล้ว ไฟจะลุกลามได้เร็ว และบ้านที่อยู่ในซอยที่แคบและไกลจากสถานีดับเพลิงสาธารณะเป็น
ปัจจัยที่เพิ่มโอกาสความรุนแรงของไฟไหม้ได้ 
 1.3 การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสม หลังจากที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้วิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงจากข้อมูลที่ได้รับมาแล้ว ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะตัดสินใจเลือกหาวิธีการที่คิดว่า  
ดีที่สุด และแจ้งการตัดสินใจนั้นไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยปกติจะมี 3 วิธีการด้วยกัน คือ 
  1.3.1 ตกลงรับเสี่ยงภัย (Acceptance) ตามที่ได้รับการเสนอขอเอาประกันภัยมา ในกรณีนี้ ภัยที่
ได้รับการเสนอมาอาจเป็นภัยที่อยู่ในระดับมาตรฐานหรือดีกว่ามาตรฐานตามคู่มือการพิจารณารับประกันภัย จึงไม่มี
ความจ าเป็นต้องหาข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม 
  1.3.2 ตกลงรับด้วยการเปลี่ยนแปลง (Acceptance with Modification) โดยปกติ เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยจะต้องพยายามหาทางออกเพื่อรับประกันภัยส าหรับภัยที่เสนอขอเอาประกันภัยมาให้ได้ ยกเว้น
มีสาเหตุด้านความเสี่ยงภัยที่มากจนไม่สามารถแก้ไขได้ หรือมีข้อบ่งชี้ว่ามีภาวะภัยทางอุปนิสัย วิธีก ารที่อาจน ามาใช้ 
เช่น 
   1) เสนอให้ผู้ขอเอาประกันภัยปรับปรุงภัยด้วยการใช้มาตรการลดความเสี่ยงภัย เช่น การติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิง การยกพื้นที่ใช้เก็บทรัพย์สินเพื่อป้องกันภัยจากน้ าท่วม เป็นต้น 
   2) ยกเว้นความคุ้มครองส าหรับภัยบางอย่างที่มีโอกาสเกิดความเสียหายอย่างหนักได้ เช่น ยกเว้น
ภัยน้ าท่วม เป็นต้น 
   3) ก าหนดขีดจ ากัดความรับผิดย่อย หรือให้ผู้ขอเอาประกันภัยรับผิดในความรับผิดส่วนแรก  
เป็นต้น 
  1.3.3 ปฏิเสธที่จะรับประกันภัย (Rejection หรือ Declination) เมื่อเห็นว่า ภัยที่ เสนอขอเอา
ประกันภัยมานั้น ไม่มีทางที่จะปรับปรุงให้อยู่ในวิสัยที่รับประกันภัยได้ ด้วยตามสถิติภัยนั้นมีความเสียหายสูง เป็นภัยที่
ต้องยกเว้นตามคู่มือการพิจารณารับประกันภัย หรือมีความเสี่ยงด้านภาวะภัยทางศีลธรรม เป็นต้น 
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  1.2.1 คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย (Risk Characteristics) ภัยทุกภัยจะมีคุณลักษณะด้านความ
เสี่ยงภัยที่แตกต่างกันไปตามประเภทของภัย เช่น เมื่อกล่าวถึงการประกันภัยรถยนต์ คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย 
ก็คือ อายุของรถยนต์ หรือการใช้รถยนต์ เป็นต้น หากเป็นการประกันภัยอาคาร อายุของอาคาร หรือการใช้อาคารก็
เป็นคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยของอาคาร เป็นต้น  
  จะเห็นได้ว่า เพียงค าว่า “อายุของรถยนต์” มิได้บ่งบอกถึงความเสี่ยงภัยว่ามีมากหรือน้อย แต่ถ้าระบุ
ต่อไปว่าเป็นรถยนต์เก่าอายุ 10 ปี เรื่องของความเสี่ยงภัยจะเข้ามาเกี่ยวข้องในลักษณะของภาวะภัย (Hazards) 
คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและภาวะภัยจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยแต่ะประเภท 
  1.2.2 ภาวะภัย (Hazard) ในการประเมินความเสี่ยงภัยด้านการประกันวินาศภัย เจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยจะพิจารณาถึงภาวะภัยที่เกี่ยวข้อง ภาวะภัยนั้น หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัยเกิดขึ้น
หรือเพิ่มขึ้น โดยอีกนัยหนึ่งท าให้ความถี่ของการเกิดความเสียหายและความรุนแรงของความเสียหายเพิ่มสูงขึ้นจาก
ปกติ โดยทั่วไป ภาวะภัยสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 
   1) ภาวะภัยทางกายภาพ (Physical Hazard) หมายถึง สภาพหรือเงื่อนไขทางวัตถุที่ท าให้เกิด
หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อความสูญเสียหรือเสียหาย โดยอีกนัยหนึ่งก็คือ ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องมาจากสภาพของตัวบุคคล ทรัพย์สิน การใช้หรือจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น รถยนต์คันที่ขอเอาประกันภัย
สองคันเป็นรถยนต์ประเภท รุ่น และยี่ห้อเดียวกัน มีคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยเหมือนกัน แต่รถยนต์คันแรกมียาง
รถยนต์ที่เกือบหมดสภาพแล้ว รถยนต์คันแรกนี้จึงมีภาวะภัยทางกายภาพมากกว่ารถยนต์คันที่สอง เป็นต้น ในท านอง
เดียวกัน สายไฟเก่า สิ่งปลูกสร้างที่ท าด้วยไม้ ท าเลที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างที่แออัด หรือการใช้สิ่งปลูกสร้างเป็นที่เก็บวัตถุ
ไวไฟก็มีภาวะภัยทางกายภาพที่จะท าให้โอกาสในการเกิดอัคคีภัยสูงขึ้นได้เช่นกัน  
   2) ภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) หมายถึง สภาพหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดหรือเพิ่มการ
เสี่ยงภัยสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าอันไม่สุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์จากการเอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์อาจก่อเหตุขึ้นมาเองโดยเจตนาเพื่อเรียกร้องเอาเงินประกันจากบริษัทประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัย
ที่เป็นเจ้าของร้านค้าเจตนาวางเพลิงเผาร้านค้าของตนเพื่อหวังเอาเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยที่ตน  
ได้ท าประกันอัคคีภัยไว้ หรือผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลทิ่มแทงนัยน์ตาของตนเองข้างหนึ่งให้บอดแล้วไปแจ้งว่า
เกิดจากอุบัติเหตุ เพื่อหวังจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 
   3) ภาวะภัยทางอุปนิสัย (Morale Hazard) หมายถึง สภาพหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดหรือเพิ่มการ
เสี่ยงภัยอันเนื่องมาจากการกระท าตามอุปนิสัยหรือจิตส านึกของผู้เอาประกันภัย มิใช่การกระท าโดยเจตนาทุจริต 
ตัวอย่างเช่น การไม่ใส่ใจหรือละเลยที่จะก าหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัยของผู้เอาประกันภัย การไม่ตรวจสอบ  
เครื่องดับเพลิงในโรงงานของตนอย่างสม่ าเสมอ หรือผู้เอาประกันภัยรถยนต์ขับรถด้วยความคึกคะนองเพราะเห็นว่าได้
เอาประกันภัยไว้แล้ว หรือน ารถยนต์ไปให้ญาติซึ่งยังไม่มีใบขับขี่และเพิ่งเร่ิมหัดขับรถยนต์ใช้ขับขี่บนท้องถนน เป็นต้น 
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 ตัวอย่างการพิจารณาคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและภาวะภัย  
 ตัวอย่างที่ 4.6 การประกันภัยรถยนต์  
  นายวันชัย อายุ 50 ปี ต้องการจะท าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลบีเอ็มดับเบิ้ลยู รุ่นปี 2530 ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน รถยนต์คันดังกล่าวนายวันชัยใช้ร่วมกับบุตรชายอายุ 20 ปี คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและภาวะภัยมีดังนี้ 
  อายุของผู้ขับขี่ ยี่ห้อและปีรุ่นของรถยนต์ เป็นคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย รถยนต์ซึ่งเก่าถึง 30 ปีแล้วนั้น 
มีความเสี่ยงภัยในด้านการหาอะไหล่และการซ่อมแซม ส่วนภาวะภัยคือ ผู้ขับขี่ที่มีอายุเพียง 20 ปี ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุมากกว่าผู้ขับขี่ที่มีอายุ 40-50 ปี ด้วยประสบการณ์ในการขับรถยนต์และการควบคุมอารมณ์  
 ตัวอย่างที่ 4.7 การประกันอัคคีภัย 
  นายอดิศรต้องการซื้อการประกันอัคคีภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัยของตนเอง ตัวบ้านเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ 
ตั้งอยู่ในซอยที่แคบและห่างจากสถานีดับเพลิงสาธารณะมาก  
  ลักษณะตัวบ้านเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ บ้านอยู่ในซอยที่แคบและห่างจากสถานีดับเพลิงสาธารณะเป็น
คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยของบ้านหลังนี้ ในขณะที่ตัวบ้านส่วนหนึ่งที่เป็นไม้เป็นสภาวะภัยทางกายภาพเนื่องจากมี
โอกาสที่เมื่อเกิดไฟไหม้แล้ว ไฟจะลุกลามได้เร็ว และบ้านที่อยู่ในซอยที่แคบและไกลจากสถานีดับเพลิงสาธารณะเป็น
ปัจจัยที่เพิ่มโอกาสความรุนแรงของไฟไหม้ได้ 
 1.3 การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสม หลังจากที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้วิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงจากข้อมูลที่ได้รับมาแล้ว ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะตัดสินใจเลือกหาวิธีการที่คิดว่า  
ดีที่สุด และแจ้งการตัดสินใจนั้นไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยปกติจะมี 3 วิธีการด้วยกัน คือ 
  1.3.1 ตกลงรับเสี่ยงภัย (Acceptance) ตามที่ได้รับการเสนอขอเอาประกันภัยมา ในกรณีนี้ ภัยที่
ได้รับการเสนอมาอาจเป็นภัยที่อยู่ในระดับมาตรฐานหรือดีกว่ามาตรฐานตามคู่มือการพิจารณารับประกันภัย จึงไม่มี
ความจ าเป็นต้องหาข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม 
  1.3.2 ตกลงรับด้วยการเปลี่ยนแปลง (Acceptance with Modification) โดยปกติ เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยจะต้องพยายามหาทางออกเพื่อรับประกันภัยส าหรับภัยที่เสนอขอเอาประกันภัยมาให้ได้ ยกเว้น
มีสาเหตุด้านความเสี่ยงภัยที่มากจนไม่สามารถแก้ไขได้ หรือมีข้อบ่งชี้ว่ามีภาวะภัยทางอุปนิสัย วิธีก ารที่อาจน ามาใช้ 
เช่น 
   1) เสนอให้ผู้ขอเอาประกันภัยปรับปรุงภัยด้วยการใช้มาตรการลดความเสี่ยงภัย เช่น การติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิง การยกพื้นที่ใช้เก็บทรัพย์สินเพื่อป้องกันภัยจากน้ าท่วม เป็นต้น 
   2) ยกเว้นความคุ้มครองส าหรับภัยบางอย่างที่มีโอกาสเกิดความเสียหายอย่างหนักได้ เช่น ยกเว้น
ภัยน้ าท่วม เป็นต้น 
   3) ก าหนดขีดจ ากัดความรับผิดย่อย หรือให้ผู้ขอเอาประกันภัยรับผิดในความรับผิดส่วนแรก  
เป็นต้น 
  1.3.3 ปฏิเสธที่จะรับประกันภัย (Rejection หรือ Declination) เมื่อเห็นว่า ภัยที่ เสนอขอเอา
ประกันภัยมานั้น ไม่มีทางที่จะปรับปรุงให้อยู่ในวิสัยที่รับประกันภัยได้ ด้วยตามสถิติภัยนั้นมีความเสียหายสูง เป็นภัยที่
ต้องยกเว้นตามคู่มือการพิจารณารับประกันภัย หรือมีความเสี่ยงด้านภาวะภัยทางศีลธรรม เป็นต้น 
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  ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการใดนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรทบทวนและหาค าตอบว่าถ้า
เลือกใช้วิธีการนั้นแล้ว โอกาสในการท าก าไรของบริษัทจากการรับประกันภัยจะเป็นอย่างไร และอาจต้องทบทวน
พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบอีก เช่น 
   1) อ านาจในการพิจารณารับประกันภัยของตนเองมีหรือไม่ เท่าใด 
   2)  มีการประกันภัยอื่นๆ ของผู้เอาประกันภัยรายนี้อยู่ด้วยหรือไม่ 
   3)  ความสัมพันธ์กับนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นอย่างไร เป็นต้น 
  การตัดสินใจต้องกระท าภายในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย เม่ือตัดสินใจได้แล้ว ก็ควรที่จะสื่อสารกลับไป
ยังผู้ขอเอาประกันภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยโดยเร็วพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
 1.4 การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย หลังจากที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้ตัดสินใจ
แล้วว่าจะเลือกใช้วิธีการใด ในกรณีที่ตัดสินใจรับประกันภัยไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือไม่ก็ตาม เจ้าหน้าที่จะต้อง
คอยติดตามผลการรับประกันภัยเป็นระยะๆ ไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัย รวมไปถึงการต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยด้วย การติดตามผลการตัดสินใจมีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ทราบว่าที่ตนได้ตัดสินใจไปนั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าพบว่าการตัดสินใจนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยก็ยังคงต้องติดตามผลเป็นระยะๆ ต่อไป แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยพบว่าการตัดสินใจที่ท าไปนั้น
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็จะต้องหาทางแก้ไข โดยปกติแล้ว ในการพิจารณารับประกันภัยนั้นไม่มีการตัดสินใจที่
ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การติดตามผลการตัดสินใจและการแก้ไขจึงเป็นภารกิจที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
 ตัวอย่างที่ 4.8 เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรจะประเมินความเสี่ยงภัยเสียใหม่ ในกรณีที่ผู้ เอา
ประกันภัยรายหนึ่งมีอุบัติเหตุรถยนต์ซึ่งผู้ขับขี่เป็นฝ่ายประมาทสองครั้งในรอบระยะเวลาเก้าเดือน 
 ตัวอย่างที่ 4.9 เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรจะประเมินความเสี่ยงภัยเสียใหม่ ในกรณีที่ผู้ เอา
ประกันภัยตัดสินใจเลิกกิจการร้านพิมพ์เอกสารในที่หนึ่งและเปิดกิจการนี้ขึ้นใหม่ในบ้านอยู่อาศัย  
 การพิจารณารับประกันภัยที่ดีนั้น ต้องมีการติดตามเฝ้าดูผลการรับประกันภัยเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ 
มิฉะนั้น อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นมากจนแก้ไขได้ยาก  
  วิธีการติดตามผล เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถใช้วิธีการติดตามผลได้หลายวิธี เช่น 
   1) การทบทวนการตัดสินใจเป็นรายๆ ไป 
    2) การทบทวนผลรวมธุรกิจแต่ละประเภท 
    3) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินด้านการรับประกันภัย เป็นต้น 
    ในบทนี้ จะอธิบายการติดตามผลเพียงสองวิธีแรกเท่านั้น ส่วนวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
ด้านการรับประกันภัยนั้น สามารถศึกษาได้จากบทที่ 5 ของ นว. 3  
    1) การทบทวนการตัดสินใจเป็นรายๆ ไป โดยปกติเมื่อมีการออกกรมธรรม์ประกันภัยไปแล้ว 
กรมธรรม์ประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงภัยโดยตรง เช่น เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เป็นต้น หรือเป็นแบบการด าเนินการทางธุรการปกติ เช่น แก้ไข
นามสกุลของผู้เอาประกันภัย แก้ไขตัวเลขจ านวนเงินเอาประกันภัยที่พิมพ์ผิด หรือเป็นการเตรียมการเพื่อต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องประเมินความเสี่ยงภัยใหม่ 
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    ในบางกรณี การเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นโดยฝ่ายผู้ขอเอาประกันภัยเป็นฝ่ายร้องขอ เช่น 
ต้องการเพิ่มทรัพย์สินหรือจ านวนเงินเอาประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็ใช้วิธีการตัดสินใจเช่นเดียวกับ
การรับงานใหม่ โดยการขอข้อมูลเพิ่มเติมเท่าที่จ าเป็น หรืออาจต้องมีการส ารวจภัยใหม่ เป็นต้น  
    วิธีการนี้มักจะเรียกว่า เป็นการพิจารณารับประกันภัยแบบต่อเนื่อง (In-force Underwriting) ที่
เรียกเช่นนี้ก็เพราะหลังจากตัดสินใจรับประกันภัยแล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยังคงมีภาระหน้าที่ที่จะต้อง
ติดตามผลการตัดสินใจที่ได้ท าไปในขณะที่กรมธรรม์ยังคงมีผลบงัคับอยู่ กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกไปแล้ว อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังโดยการออกเอกสารแนบท้ายด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น 
    (1)  เปลี่ยนแปลงความคุ้มครอง 
    (2)  เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
    (3)  เปลี่ยนแปลงลูกจ้าง 
    (4)  เปลี่ยนแปลงการประกอบการหรืออาชีพ 
    (5)  เปลี่ยนแปลงสถานที่เอาประกันภัย 
    (6)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เช่น ค่าเสียหายส่วนแรก เป็นต้น 
    การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น อาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย
และภาวะภัยไปด้วย ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องท าการประเมินความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยเสียใหม่ 
 ตัวอย่างที่ 4.10 สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรทบทวนการตัดสินใจ 
  ผู้เอาประกันภัยรถยนต์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นครั้งที่สามหลังจากท าประกันภัยมาได้หกเดือน 
ซึ่งเจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนได้มีรายงานว่า อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดในขณะขับขี่โดยลูกชายวัยรุ่นของผู้เอาประกันภัย สมมติว่า
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เอาประกันภัยรายนี้ไม่มีงานประเภทอ่ืนและเพิ่งเร่ิมประกันภัย
เป็นปีแรก เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจมีทางเลือก คือ 
  ก. ไม่ด าเนินการอะไรจนกว่ากรมธรรม์ประกันภัยจะหมดอายุแล้วจึงพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ หรือ 
  ข. บอกกล่าวไปยังผู้เอาประกันภัยขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ก าหนดให้ผู้เอา
ประกันภัยรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรก หรือรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรกเพิ่มสูงขึ้น หรือ 
  ค. บอกกล่าวยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
 
   2) การทบทวนผลรวมธุรกิจแต่ละประเภท เป็นวิธีการทบทวนผลรวมธุรกิจ (Portfolio) แต่ละ
ประเภททั้งหมด ซึ่งหมายความถึง ผลรวมธุรกิจของนายหน้าประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่ง หรือในเขตรับประกันภัย
ใดๆ หรือประเภทความคุ้มครองใดๆ ก็ได้ และจะกระท าเมื่อใดก็ได้ตามแต่ฝ่ายพิจารณารับประกันภัยจะเห็นสมควร 
เช่น อาจจะมีการก าหนดไว้ล่วงหน้าว่า จะมีการทบทวนการตัดสินใจเป็นรายไตรมาส รายครึ่งปี หรือประจ าปี หรือเมื่อ
มีการตรวจสอบการพิจารณารับประกันภัยประจ าปี (Annual Underwriting Audit) เช่น บริษัทมีการรับประกันภัย
รถยนต์กระบะที่ใช้เชิงพาณิชย์ และมีอัตราค่าสินไหมทดแทนเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะเวลาติดต่อกันมาสองปี สถานการณ์
เช่นนี้แสดงว่ามีแนวโน้มไม่ดี  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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  ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการใดนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรทบทวนและหาค าตอบว่าถ้า
เลือกใช้วิธีการนั้นแล้ว โอกาสในการท าก าไรของบริษัทจากการรับประกันภัยจะเป็นอย่างไร และอาจต้องทบทวน
พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบอีก เช่น 
   1) อ านาจในการพิจารณารับประกันภัยของตนเองมีหรือไม่ เท่าใด 
   2)  มีการประกันภัยอื่นๆ ของผู้เอาประกันภัยรายนี้อยู่ด้วยหรือไม่ 
   3)  ความสัมพันธ์กับนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นอย่างไร เป็นต้น 
  การตัดสินใจต้องกระท าภายในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย เม่ือตัดสินใจได้แล้ว ก็ควรที่จะสื่อสารกลับไป
ยังผู้ขอเอาประกันภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยโดยเร็วพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
 1.4 การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย หลังจากที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้ตัดสินใจ
แล้วว่าจะเลือกใช้วิธีการใด ในกรณีที่ตัดสินใจรับประกันภัยไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือไม่ก็ตาม เจ้าหน้าที่จะต้อง
คอยติดตามผลการรับประกันภัยเป็นระยะๆ ไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัย รวมไปถึงการต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยด้วย การติดตามผลการตัดสินใจมีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ทราบว่าที่ตนได้ตัดสินใจไปนั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าพบว่าการตัดสินใจนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยก็ยังคงต้องติดตามผลเป็นระยะๆ ต่อไป แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยพบว่าการตัดสินใจที่ท าไปนั้น
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็จะต้องหาทางแก้ไข โดยปกติแล้ว ในการพิจารณารับประกันภัยนั้นไม่มีการตัดสินใจที่
ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การติดตามผลการตัดสินใจและการแก้ไขจึงเป็นภารกิจที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
 ตัวอย่างที่ 4.8 เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรจะประเมินความเสี่ยงภัยเสียใหม่ ในกรณีที่ผู้ เอา
ประกันภัยรายหนึ่งมีอุบัติเหตุรถยนต์ซึ่งผู้ขับขี่เป็นฝ่ายประมาทสองครั้งในรอบระยะเวลาเก้าเดือน 
 ตัวอย่างที่ 4.9 เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรจะประเมินความเสี่ยงภัยเสียใหม่ ในกรณีที่ผู้ เอา
ประกันภัยตัดสินใจเลิกกิจการร้านพิมพ์เอกสารในที่หนึ่งและเปิดกิจการนี้ขึ้นใหม่ในบ้านอยู่อาศัย  
 การพิจารณารับประกันภัยที่ดีนั้น ต้องมีการติดตามเฝ้าดูผลการรับประกันภัยเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ 
มิฉะนั้น อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นมากจนแก้ไขได้ยาก  
  วิธีการติดตามผล เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถใช้วิธีการติดตามผลได้หลายวิธี เช่น 
   1) การทบทวนการตัดสินใจเป็นรายๆ ไป 
    2) การทบทวนผลรวมธุรกิจแต่ละประเภท 
    3) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินด้านการรับประกันภัย เป็นต้น 
    ในบทนี้ จะอธิบายการติดตามผลเพียงสองวิธีแรกเท่านั้น ส่วนวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
ด้านการรับประกันภัยนั้น สามารถศึกษาได้จากบทที่ 5 ของ นว. 3  
    1) การทบทวนการตัดสินใจเป็นรายๆ ไป โดยปกติเมื่อมีการออกกรมธรรม์ประกันภัยไปแล้ว 
กรมธรรม์ประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงภัยโดยตรง เช่น เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เป็นต้น หรือเป็นแบบการด าเนินการทางธุรการปกติ เช่น แก้ไข
นามสกุลของผู้เอาประกันภัย แก้ไขตัวเลขจ านวนเงินเอาประกันภัยที่พิมพ์ผิด หรือเป็นการเตรียมการเพื่อต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องประเมินความเสี่ยงภัยใหม่ 
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    ในบางกรณี การเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นโดยฝ่ายผู้ขอเอาประกันภัยเป็นฝ่ายร้องขอ เช่น 
ต้องการเพิ่มทรัพย์สินหรือจ านวนเงินเอาประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็ใช้วิธีการตัดสินใจเช่นเดียวกับ
การรับงานใหม่ โดยการขอข้อมูลเพิ่มเติมเท่าที่จ าเป็น หรืออาจต้องมีการส ารวจภัยใหม่ เป็นต้น  
    วิธีการนี้มักจะเรียกว่า เป็นการพิจารณารับประกันภัยแบบต่อเนื่อง (In-force Underwriting) ที่
เรียกเช่นนี้ก็เพราะหลังจากตัดสินใจรับประกันภัยแล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยังคงมีภาระหน้าที่ที่จะต้อง
ติดตามผลการตัดสินใจที่ได้ท าไปในขณะที่กรมธรรม์ยังคงมีผลบงัคับอยู่ กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกไปแล้ว อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังโดยการออกเอกสารแนบท้ายด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น 
    (1)  เปลี่ยนแปลงความคุ้มครอง 
    (2)  เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
    (3)  เปลี่ยนแปลงลูกจ้าง 
    (4)  เปลี่ยนแปลงการประกอบการหรืออาชีพ 
    (5)  เปลี่ยนแปลงสถานที่เอาประกันภัย 
    (6)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เช่น ค่าเสียหายส่วนแรก เป็นต้น 
    การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น อาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย
และภาวะภัยไปด้วย ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องท าการประเมินความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยเสียใหม่ 
 ตัวอย่างที่ 4.10 สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรทบทวนการตัดสินใจ 
  ผู้เอาประกันภัยรถยนต์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นครั้งที่สามหลังจากท าประกันภัยมาได้หกเดือน 
ซึ่งเจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนได้มีรายงานว่า อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดในขณะขับขี่โดยลูกชายวัยรุ่นของผู้เอาประกันภัย สมมติว่า
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เอาประกันภัยรายนี้ไม่มีงานประเภทอ่ืนและเพิ่งเร่ิมประกันภัย
เป็นปีแรก เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจมีทางเลือก คือ 
  ก. ไม่ด าเนินการอะไรจนกว่ากรมธรรม์ประกันภัยจะหมดอายุแล้วจึงพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ หรือ 
  ข. บอกกล่าวไปยังผู้เอาประกันภัยขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ก าหนดให้ผู้เอา
ประกันภัยรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรก หรือรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรกเพิ่มสูงขึ้น หรือ 
  ค. บอกกล่าวยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
 
   2) การทบทวนผลรวมธุรกิจแต่ละประเภท เป็นวิธีการทบทวนผลรวมธุรกิจ (Portfolio) แต่ละ
ประเภททั้งหมด ซึ่งหมายความถึง ผลรวมธุรกิจของนายหน้าประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่ง หรือในเขตรับประกันภัย
ใดๆ หรือประเภทความคุ้มครองใดๆ ก็ได้ และจะกระท าเมื่อใดก็ได้ตามแต่ฝ่ายพิจารณารับประกันภัยจะเห็นสมควร 
เช่น อาจจะมีการก าหนดไว้ล่วงหน้าว่า จะมีการทบทวนการตัดสินใจเป็นรายไตรมาส รายครึ่งปี หรือประจ าปี หรือเมื่อ
มีการตรวจสอบการพิจารณารับประกันภัยประจ าปี (Annual Underwriting Audit) เช่น บริษัทมีการรับประกันภัย
รถยนต์กระบะที่ใช้เชิงพาณิชย์ และมีอัตราค่าสินไหมทดแทนเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะเวลาติดต่อกันมาสองปี สถานการณ์
เช่นนี้แสดงว่ามีแนวโน้มไม่ดี  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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   ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องท าการทบทวนยอดรวมธุรกิจแต่ละ
ประเภทนั้น มักจะสะท้อนมาจากการไม่มีก าไรหรือก าไรจากการรับประกันภัยในประเภทธุรกิจนั้นลดลง ซึ่งอาจจะเกิด
จากสาเหตุหลายประการ เช่น 
    (1)  อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของนายหน้าประกันวินาศภัยบางรายสูง 
    (2)  ความถี่ของความเสียหายส าหรับภัยบางประเภทสูง 
    (3)  ความรุนแรงของความเสียหายส าหรับภัยบางประเภทสูง 
    (4)  ความคุ้มครองที่เป็นปัญหาในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น ต้องมีการตีความ
บ่อยครั้ง 
   หลังจากที่ท าการทบทวนผลรวมธุรกิจแล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจะต้องเลือก
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
    ก. ก าหนดข้อจ ากัด/ขีดจ ากัดหรือเงื่อนไขส าหรับความคุ้มครอง 
    ข. เพิ่มความรับผิดส่วนแรก 
    ค.  จัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยเสียใหม่ 
    ง. ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
    จ.  เลิกท าธุรกิจกับนายหน้าประกันวินาศภัยรายนั้น 
 
2. ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย 
 คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและสภาวะภัยที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว เป็นปัจจัยส าคัญเบื้องต้นในการพิจารณารับ
ประกันภัย (Basic Underwriting Considerations) แต่เนื่องจากการประกันวินาศภัยนั้นมีหลายประเภท ปัจจัย
ส าคัญที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยน ามาประเมินความเสี่ยงภัยนั้นจึงมีความแตกต่างกันไปบ้างตามประเภทของ
การประกันภัย ดังจะได้อธิบายต่อไป โดยยกตัวอย่างส าหรับการประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยที่อยู่อาศัย การ
ประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ดังนี้ 
 2.1 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์มีความคุ้มครองทั้งส่วนที่เป็น 
1) ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 2) ความเสียหายต่อรถยนต์ และ 3) อุบัติเหตุส่วนบุคคลและการ
รักษาพยาบาลส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ปัจจัยส าคัญที่น ามาประเมินความเสี่ยงภัยจึงต้องพิจารณาถึงความคุ้มครอง
ประกอบกันทั้งสามส่วน ถึงแม้ว่า ในปัจจุบัน การประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันวินาศภัยจะจัดเป็นแบบส าเร็จรูป 
(Package) และไม่มีการพิจารณาข้อมูลในการรับประกันภัยมากนักก็ตาม แต่โดยทั่วไปจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ 
ดังนี้  
  2.1.1 ตัวรถยนต์ 
   1) ปีรุ่น ยี่ห้อ แบบ ซี.ซี. จ านวนที่นั่ง  
   2) สภาพรถยนต์ การดัดแปลง หรือ สภาพรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม 
  2.1.2 การใช้รถยนต์ 
   1) การใช้รถยนต์ในลักษณะส่วนบุคคล หรือเชิงพาณิชย์ 
   2) การใช้รถยนต์ในเขตเมืองเป็นส่วนใหญ่ หรือใช้เดินทางระยะไกลเป็นประจ า  
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   3) การจอดเก็บรถยนต์ ได้แก่ การเก็บรถยนต์ไว้ภายในบริเวณ 
บ้าน อาคาร หรือริมถนนในเวลากลางคืน 
  2.1.3 จ านวนเงินเอาประกันภัยและมูลค่าของรถยนต์ เนื่องจากจ านวนเงินเอาประกันภัยและมูลค่า
ของรถยนต์เกี่ยวข้องกับความเพียงพอของเบี้ยประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่รถยนต์เกิดความ
เสียหายสิ้นเชิงซึ่งจะเก่ียวกับการมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ 
  2.1.4 ผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้ขับขี่ ซึ่งต้องพิจารณาถึง  

1) อายุผู้ขับขี่ 
2) อายุของใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  
3) สุขภาพ สภาพร่างกาย 
4) สถานภาพการสมรส  
5) อาชีพการท างาน 
6) ประวัติการเกิดเหตุและการขับขี่ 
7) ประวัติการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 2.2 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่อยู่อาศัย ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองที่อยู่อาศัย 
นอกจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยแล้ว ยังมีกรมธรรม์ประกันภัยเจ้าบ้าน (Homeowners) ซึ่งเป็นกรมธรรม์
แบบชุดส าเร็จรูป (Packaged Policy) ด้วยซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งตัวที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยนั้น 
รวมถึงความคุ้มครองเพิ่มเติมอ่ืนๆ เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับเจ้าบ้านและครอบครัว ความรับผิดต่อบุคคล 
ภายนอกของเจ้าบ้าน และค่าเช่าบ้านอยู่ทดแทนในกรณีบ้านเกิดความเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ซึ่งปัจจัย
ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยส าหรับการประกันภัยที่อยู่อาศัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยด้าน
กายภาพ (Physical Risk) และปัจจัยด้านบุคคล (People Risk) 
  2.2.1 ปัจจัยด้านกายภาพ จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งควรพิจารณาถึงปัจจัยหลัก
เบื้องต้น 4 ประการ ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง (Construction) การใช้งานหรือการประกอบการ (Occupancy) การป้องกัน
ภัย (Protection) และ ภัยจากภายนอก (External Exposures) 
   1) สิ่งปลูกสร้าง 

(1)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นห้องในอาคารชุด บ้านอยู่อาศัย หรือตึกแถว โครง-
สร้างเป็นไม้ คร่ึงตึกครึ่งไม้ หรือคอนกรีตล้วน โครงหลังคาเป็นไม้หรือเป็นเหล็ก เป็นต้น 

(2)  ท าเลสถานที่ตั้ง เช่น บ้านตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีความเสี่ยงจากการโจรกรรม หรือการมุ่งร้าย 
หรือตั้งอยู่ในท าเลที่มีน้ าท่วมบ่อย หรือตั้งอยู่ในซอยที่ยากต่อการที่รถดับเพลิงจะเข้าถึงได้ เป็นต้น 

(3)  อายุของสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านมีอายุการใช้งานกว่า 30 ปี มีความเสี่ยงต่อภัยจากน้ า 
เป็นต้น 

(4)  มูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและจ านวนเงินเอาประกันภัย เช่น เป็นราคาในการสร้างขึ้นใหม่ 
หรือราคาตลาด 
   2) การใช้งาน โดยปกติที่อยู่อาศัยไม่ควรมีการประกอบการอย่างอ่ืนที่มีความเสี่ยงภัยสูงกว่าปกติ 
เช่น มีการขายอาหาร เก็บถังแก๊ส หรือใช้เป็นส านักพิมพ์ด้วย เป็นต้น 
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   ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องท าการทบทวนยอดรวมธุรกิจแต่ละ
ประเภทนั้น มักจะสะท้อนมาจากการไม่มีก าไรหรือก าไรจากการรับประกันภัยในประเภทธุรกิจนั้นลดลง ซึ่งอาจจะเกิด
จากสาเหตุหลายประการ เช่น 
    (1)  อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของนายหน้าประกันวินาศภัยบางรายสูง 
    (2)  ความถี่ของความเสียหายส าหรับภัยบางประเภทสูง 
    (3)  ความรุนแรงของความเสียหายส าหรับภัยบางประเภทสูง 
    (4)  ความคุ้มครองที่เป็นปัญหาในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น ต้องมีการตีความ
บ่อยครั้ง 
   หลังจากที่ท าการทบทวนผลรวมธุรกิจแล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจะต้องเลือก
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
    ก. ก าหนดข้อจ ากัด/ขีดจ ากัดหรือเงื่อนไขส าหรับความคุ้มครอง 
    ข. เพิ่มความรับผิดส่วนแรก 
    ค.  จัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยเสียใหม่ 
    ง. ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
    จ.  เลิกท าธุรกิจกับนายหน้าประกันวินาศภัยรายนั้น 
 
2. ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย 
 คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและสภาวะภัยที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว เป็นปัจจัยส าคัญเบื้องต้นในการพิจารณารับ
ประกันภัย (Basic Underwriting Considerations) แต่เนื่องจากการประกันวินาศภัยนั้นมีหลายประเภท ปัจจัย
ส าคัญที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยน ามาประเมินความเสี่ยงภัยนั้นจึงมีความแตกต่างกันไปบ้างตามประเภทของ
การประกันภัย ดังจะได้อธิบายต่อไป โดยยกตัวอย่างส าหรับการประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยที่อยู่อาศัย การ
ประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ดังนี้ 
 2.1 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์มีความคุ้มครองทั้งส่วนที่เป็น 
1) ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 2) ความเสียหายต่อรถยนต์ และ 3) อุบัติเหตุส่วนบุคคลและการ
รักษาพยาบาลส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ปัจจัยส าคัญที่น ามาประเมินความเสี่ยงภัยจึงต้องพิจารณาถึงความคุ้มครอง
ประกอบกันทั้งสามส่วน ถึงแม้ว่า ในปัจจุบัน การประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันวินาศภัยจะจัดเป็นแบบส าเร็จรูป 
(Package) และไม่มีการพิจารณาข้อมูลในการรับประกันภัยมากนักก็ตาม แต่โดยทั่วไปจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ 
ดังนี้  
  2.1.1 ตัวรถยนต์ 
   1) ปีรุ่น ยี่ห้อ แบบ ซี.ซี. จ านวนที่นั่ง  
   2) สภาพรถยนต์ การดัดแปลง หรือ สภาพรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม 
  2.1.2 การใช้รถยนต์ 
   1) การใช้รถยนต์ในลักษณะส่วนบุคคล หรือเชิงพาณิชย์ 
   2) การใช้รถยนต์ในเขตเมืองเป็นส่วนใหญ่ หรือใช้เดินทางระยะไกลเป็นประจ า  
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   3) การจอดเก็บรถยนต์ ได้แก่ การเก็บรถยนต์ไว้ภายในบริเวณ 
บ้าน อาคาร หรือริมถนนในเวลากลางคืน 
  2.1.3 จ านวนเงินเอาประกันภัยและมูลค่าของรถยนต์ เนื่องจากจ านวนเงินเอาประกันภัยและมูลค่า
ของรถยนต์เกี่ยวข้องกับความเพียงพอของเบี้ยประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่รถยนต์เกิดความ
เสียหายสิ้นเชิงซึ่งจะเก่ียวกับการมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ 
  2.1.4 ผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้ขับขี่ ซึ่งต้องพิจารณาถึง  

1) อายุผู้ขับขี่ 
2) อายุของใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  
3) สุขภาพ สภาพร่างกาย 
4) สถานภาพการสมรส  
5) อาชีพการท างาน 
6) ประวัติการเกิดเหตุและการขับขี่ 
7) ประวัติการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 2.2 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่อยู่อาศัย ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองที่อยู่อาศัย 
นอกจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยแล้ว ยังมีกรมธรรม์ประกันภัยเจ้าบ้าน (Homeowners) ซึ่งเป็นกรมธรรม์
แบบชุดส าเร็จรูป (Packaged Policy) ด้วยซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งตัวที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยนั้น 
รวมถึงความคุ้มครองเพิ่มเติมอ่ืนๆ เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับเจ้าบ้านและครอบครัว ความรับผิดต่อบุคคล 
ภายนอกของเจ้าบ้าน และค่าเช่าบ้านอยู่ทดแทนในกรณีบ้านเกิดความเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ซึ่งปัจจัย
ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยส าหรับการประกันภัยที่อยู่อาศัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยด้าน
กายภาพ (Physical Risk) และปัจจัยด้านบุคคล (People Risk) 
  2.2.1 ปัจจัยด้านกายภาพ จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งควรพิจารณาถึงปัจจัยหลัก
เบื้องต้น 4 ประการ ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง (Construction) การใช้งานหรือการประกอบการ (Occupancy) การป้องกัน
ภัย (Protection) และ ภัยจากภายนอก (External Exposures) 
   1) สิ่งปลูกสร้าง 

(1)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นห้องในอาคารชุด บ้านอยู่อาศัย หรือตึกแถว โครง-
สร้างเป็นไม้ คร่ึงตึกครึ่งไม้ หรือคอนกรีตล้วน โครงหลังคาเป็นไม้หรือเป็นเหล็ก เป็นต้น 

(2)  ท าเลสถานที่ตั้ง เช่น บ้านตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีความเสี่ยงจากการโจรกรรม หรือการมุ่งร้าย 
หรือตั้งอยู่ในท าเลที่มีน้ าท่วมบ่อย หรือตั้งอยู่ในซอยที่ยากต่อการที่รถดับเพลิงจะเข้าถึงได้ เป็นต้น 

(3)  อายุของสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านมีอายุการใช้งานกว่า 30 ปี มีความเสี่ยงต่อภัยจากน้ า 
เป็นต้น 

(4)  มูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและจ านวนเงินเอาประกันภัย เช่น เป็นราคาในการสร้างขึ้นใหม่ 
หรือราคาตลาด 
   2) การใช้งาน โดยปกติที่อยู่อาศัยไม่ควรมีการประกอบการอย่างอ่ืนที่มีความเสี่ยงภัยสูงกว่าปกติ 
เช่น มีการขายอาหาร เก็บถังแก๊ส หรือใช้เป็นส านักพิมพ์ด้วย เป็นต้น 
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   3) การป้องกันภัย เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงภายใน บ้านอยู่ไม่ไกลจากสถานีดับเพลิง มีหัวน้ า
ดับเพลิงอยู่บริเวณใกล้เคียง หรือติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม เป็นต้น 
   4) ภัยจากภายนอก เช่น อาคารข้างเคียงมีการประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงจากอัคคีภัยและการ
ระเบิด หรือตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ า เป็นต้น 
  นอกจากนั้น ยังต้องค านึงถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายในด้วย เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้สอยประจ าบ้าน อุปกรณ์
ไฟฟ้า หรือรวมถึงเคร่ืองประดับ อัญมณีมีค่าต่างๆ เป็นต้น 
  2.2.2  ปัจจัยด้านบุคคล จะเก่ียวข้องโดยตรงกับตัวผู้เอาประกันภัย ซึ่งควรพิจารณาถึงเรื่องต่อไปนี้ 

1) ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงการไม่ใส่ใจระวังรักษาทรัพย์สิน
ของตนเอง หรือสาเหตุของความเสียหายในอดีตอาจจะเป็นเร่ืองที่ยากต่อการป้องกัน  

2) คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น 
(1)  สถานภาพการสมรส โดยทั่วไป เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีครอบครัวแล้วจะมีคนช่วยกัน

ดูแลหลายคน และจะมีความระมัดระวังดูแลรักษาทรัพย์สินดีกว่าคนโสด 
(2)  สถานะทางการเงิน ซึ่งอาจแสดงถึงความสามารถในการท านุบ ารุงรักษาบ้านให้อยู่ใน

สภาพดี  
(3)  กิจกรรมส่วนตัว เจ้าของบ้านบางคนอาจมีความสามารถพิเศษ เช่น การซ่อมแซม

เฟอร์นิเจอร์ด้วยตนเอง ซึ่งในการท างานประเภทนี้จะมีการพ่นสี การเชื่อม ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยได้ 
(4)  อาชีพการท างาน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าผู้เอาประกันภัยสามารถมีรายได้เพียงพอต่อการใช้

จ่ายตามปกติหรือไม่ และมีเวลาดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเองได้หรือไม่ เพราะผู้ท างานที่ต้องเดินทางไกลเป็นประจ า 
อาจท าให้บ้านไม่มีผู้อยู่ดูแลได้ 

(5)  ประวัติการก่ออาชญากรรม เจ้าของบ้านที่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกใน
ความผิดเก่ียวกับทรัพย์อาจมีเหตุจูงใจให้ก่อความเสียหายเองได้ 
 2.3 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ การประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์
เก่ียวข้องกับทรัพย์สินหลายประเภท เช่น ตัวอาคารสิ่งปลูกสร้าง สต็อกสินค้าและวัตถุดิบ และอุปกรณ์และเครื่องจักร 
และเมื่อทรัพย์สินได้รับความเสียหายจนไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ก็ยังมีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเข้ามา
เก่ียวข้องด้วย 
 ปัจจัยที่ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะภัยและคุณลักษณะของภัย 
มีความคล้ายคลึงกับที่อยู่อาศัย แต่มีความแตกต่างกันไปตามประเภทของกิจการ ส่วนใหญ่แล้ว ควรพิจารณาถึงเร่ือง
ต่อไปนี้ 
  2.3.1 การประกอบกิจการ เช่น อาคารส านักงาน โรงงานผลิตตุ๊กตา ส านักพิมพ์ โรงงานทอผ้า เป็นต้น 
  2.3.2 ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารพาณิชย์ ตึกแถว โครงสร้างของอาคาร อายุของสิ่งปลูก
สร้าง จ านวนชั้น เป็นต้น 
  2.3.3 ท าเลสถานที่ตั้งของกิจการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจากภายนอก เช่น อยู่ในเขตที่มีความ
เสี่ยงภัยน้ าท่วม หรือความเสี่ยงภายในของกิจการเองที่ตัวอาคารหลายอาคารภายในบริเวณที่ตั้งอยู่ใกล้กันน้อยกว่า 10 
เมตร  
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  2.3.4 สถานะทางการเงินของกิจการและเจ้าของกิจการ เช่น กิจการที่มีสินทรัพย์ สภาพคล่องและ 
ผลก าไรดีอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะรักษาและป้องกันทรัพย์สินได้ดีกว่ากิจการที่ประสบภาวะขาดทุนติดต่อกันหลายปี 
นอกจากนั้น กิจการที่ขาดทุนในระยะยาวติดต่อกันอาจมีปัญหาทางด้านภาวะภัยทางศีลธรรมได้ 
  2.3.5 การป้องกันภัย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบพรมน้ าอัตโนมัติ ระบบตรวจจับควัน การ
อบรมการป้องกันและควบคุมเพลิง การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ หรือการมียามรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น  
  2.3.6 ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเหตุที่มีการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนในอดีตประกอบกับการตรวจสอบว่ามีการแก้ไขสาเหตุแล้วหรือไม่ การที่เจ้าของกิจการไม่ใส่ใจที่จะ
แก้ไขสาเหตุนั้น อาจน าไปสู่ประเด็นของภาวะภัยทางศีลธรรมได้ 
 2.4 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
  2.4.1 ตัวบุคคลผู้ขอเอาประกันภัย 

1) อายุ 
2) เพศ 
3) สุขภาพในปัจจุบันและประวัติสุขภาพ 
4) อาชีพและประวัติการท างาน ตลอดจนอาชีพเสริม เช่น มีอาชีพหลักเป็นครู แต่ใช้เวลาใน

วันหยุดขับรถรับจ้าง เป็นต้น 
5) สถานะทางการเงิน รายได้ ที่มาของรายได้ 
6) พฤติกรรมส่วนตัว/การใช้ชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ หรือ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

2.4.2 จ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งปกติจะสัมพันธ์กับรายได้ เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัยไม่ควรเกิน 
10 เท่าของรายได้ต่อปี หรือ 120 เท่าของรายได้ต่อเดือน  

2.4.3 ประวัติการประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยเคยเอาประกันภัยไว้กับบริษัทใดบ้าง และเคยถูกยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัย หรืองดต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ 

2.4.4 ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
2.4.5 การประกันภัยใดๆ ที่ยังคงมีผลบังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงว่าอาจท าให้ผู้เอาประกันภัยมี

จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมสูงกว่าที่ควรจะเป็นได้เมื่อเทียบกับรายได้ 
 2.5 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย 
  2.5.1 ประเภทของธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกที่แตกต่างกัน เช่น ธุรกิจ
ประเภทโรงแรม ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า จะเก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกมากกว่าส านักงานบัญชี เป็นต้น  
  2.5.2 ลักษณะทางกายภาพของอาคารสถานที่ของธุรกิจ แสดงถึงลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง การ
ก่อสร้างตกแต่งเพิ่มเติม การดูแลบ ารุงรักษา 
  2.5.3 สถานะทางการเงินของธุรกิจ อาจแสดงถึงโอกาสที่ธุรกิจจะอยู่รอดหรือไม่ เช่น ธุรกิจที่เพิ่ง
เริ่มต้นมีความเสี่ยงมากกว่าธุรกิจที่ตั้งมานาน ธุรกิจที่สถานะทางการเงินไม่ดีนักอาจไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อจ้าง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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   3) การป้องกันภัย เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงภายใน บ้านอยู่ไม่ไกลจากสถานีดับเพลิง มีหัวน้ า
ดับเพลิงอยู่บริเวณใกล้เคียง หรือติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม เป็นต้น 
   4) ภัยจากภายนอก เช่น อาคารข้างเคียงมีการประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงจากอัคคีภัยและการ
ระเบิด หรือตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ า เป็นต้น 
  นอกจากนั้น ยังต้องค านึงถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายในด้วย เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้สอยประจ าบ้าน อุปกรณ์
ไฟฟ้า หรือรวมถึงเคร่ืองประดับ อัญมณีมีค่าต่างๆ เป็นต้น 
  2.2.2  ปัจจัยด้านบุคคล จะเก่ียวข้องโดยตรงกับตัวผู้เอาประกันภัย ซึ่งควรพิจารณาถึงเรื่องต่อไปนี้ 

1) ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงการไม่ใส่ใจระวังรักษาทรัพย์สิน
ของตนเอง หรือสาเหตุของความเสียหายในอดีตอาจจะเป็นเร่ืองที่ยากต่อการป้องกัน  

2) คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น 
(1)  สถานภาพการสมรส โดยทั่วไป เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีครอบครัวแล้วจะมีคนช่วยกัน

ดูแลหลายคน และจะมีความระมัดระวังดูแลรักษาทรัพย์สินดีกว่าคนโสด 
(2)  สถานะทางการเงิน ซึ่งอาจแสดงถึงความสามารถในการท านุบ ารุงรักษาบ้านให้อยู่ใน

สภาพดี  
(3)  กิจกรรมส่วนตัว เจ้าของบ้านบางคนอาจมีความสามารถพิเศษ เช่น การซ่อมแซม

เฟอร์นิเจอร์ด้วยตนเอง ซึ่งในการท างานประเภทนี้จะมีการพ่นสี การเชื่อม ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยได้ 
(4)  อาชีพการท างาน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าผู้เอาประกันภัยสามารถมีรายได้เพียงพอต่อการใช้

จ่ายตามปกติหรือไม่ และมีเวลาดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเองได้หรือไม่ เพราะผู้ท างานที่ต้องเดินทางไกลเป็นประจ า 
อาจท าให้บ้านไม่มีผู้อยู่ดูแลได้ 

(5)  ประวัติการก่ออาชญากรรม เจ้าของบ้านที่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกใน
ความผิดเก่ียวกับทรัพย์อาจมีเหตุจูงใจให้ก่อความเสียหายเองได้ 
 2.3 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ การประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์
เก่ียวข้องกับทรัพย์สินหลายประเภท เช่น ตัวอาคารสิ่งปลูกสร้าง สต็อกสินค้าและวัตถุดิบ และอุปกรณ์และเครื่องจักร 
และเมื่อทรัพย์สินได้รับความเสียหายจนไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ก็ยังมีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเข้ามา
เก่ียวข้องด้วย 
 ปัจจัยที่ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะภัยและคุณลักษณะของภัย 
มีความคล้ายคลึงกับที่อยู่อาศัย แต่มีความแตกต่างกันไปตามประเภทของกิจการ ส่วนใหญ่แล้ว ควรพิจารณาถึงเร่ือง
ต่อไปนี้ 
  2.3.1 การประกอบกิจการ เช่น อาคารส านักงาน โรงงานผลิตตุ๊กตา ส านักพิมพ์ โรงงานทอผ้า เป็นต้น 
  2.3.2 ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารพาณิชย์ ตึกแถว โครงสร้างของอาคาร อายุของสิ่งปลูก
สร้าง จ านวนชั้น เป็นต้น 
  2.3.3 ท าเลสถานที่ตั้งของกิจการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจากภายนอก เช่น อยู่ในเขตที่มีความ
เสี่ยงภัยน้ าท่วม หรือความเสี่ยงภายในของกิจการเองที่ตัวอาคารหลายอาคารภายในบริเวณที่ตั้งอยู่ใกล้กันน้อยกว่า 10 
เมตร  
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  2.3.4 สถานะทางการเงินของกิจการและเจ้าของกิจการ เช่น กิจการที่มีสินทรัพย์ สภาพคล่องและ 
ผลก าไรดีอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะรักษาและป้องกันทรัพย์สินได้ดีกว่ากิจการที่ประสบภาวะขาดทุนติดต่อกันหลายปี 
นอกจากนั้น กิจการที่ขาดทุนในระยะยาวติดต่อกันอาจมีปัญหาทางด้านภาวะภัยทางศีลธรรมได้ 
  2.3.5 การป้องกันภัย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบพรมน้ าอัตโนมัติ ระบบตรวจจับควัน การ
อบรมการป้องกันและควบคุมเพลิง การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ หรือการมียามรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น  
  2.3.6 ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเหตุที่มีการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนในอดีตประกอบกับการตรวจสอบว่ามีการแก้ไขสาเหตุแล้วหรือไม่ การที่เจ้าของกิจการไม่ใส่ใจที่จะ
แก้ไขสาเหตุนั้น อาจน าไปสู่ประเด็นของภาวะภัยทางศีลธรรมได้ 
 2.4 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
  2.4.1 ตัวบุคคลผู้ขอเอาประกันภัย 

1) อายุ 
2) เพศ 
3) สุขภาพในปัจจุบันและประวัติสุขภาพ 
4) อาชีพและประวัติการท างาน ตลอดจนอาชีพเสริม เช่น มีอาชีพหลักเป็นครู แต่ใช้เวลาใน

วันหยุดขับรถรับจ้าง เป็นต้น 
5) สถานะทางการเงิน รายได้ ที่มาของรายได้ 
6) พฤติกรรมส่วนตัว/การใช้ชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ หรือ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

2.4.2 จ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งปกติจะสัมพันธ์กับรายได้ เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัยไม่ควรเกิน 
10 เท่าของรายได้ต่อปี หรือ 120 เท่าของรายได้ต่อเดือน  

2.4.3 ประวัติการประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยเคยเอาประกันภัยไว้กับบริษัทใดบ้าง และเคยถูกยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัย หรืองดต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ 

2.4.4 ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
2.4.5 การประกันภัยใดๆ ที่ยังคงมีผลบังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงว่าอาจท าให้ผู้เอาประกันภัยมี

จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมสูงกว่าที่ควรจะเป็นได้เมื่อเทียบกับรายได้ 
 2.5 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย 
  2.5.1 ประเภทของธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกที่แตกต่างกัน เช่น ธุรกิจ
ประเภทโรงแรม ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า จะเก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกมากกว่าส านักงานบัญชี เป็นต้น  
  2.5.2 ลักษณะทางกายภาพของอาคารสถานที่ของธุรกิจ แสดงถึงลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง การ
ก่อสร้างตกแต่งเพิ่มเติม การดูแลบ ารุงรักษา 
  2.5.3 สถานะทางการเงินของธุรกิจ อาจแสดงถึงโอกาสที่ธุรกิจจะอยู่รอดหรือไม่ เช่น ธุรกิจที่เพิ่ง
เริ่มต้นมีความเสี่ยงมากกว่าธุรกิจที่ตั้งมานาน ธุรกิจที่สถานะทางการเงินไม่ดีนักอาจไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อจ้าง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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  2.5.4 ประวัติความเสียหายของธุรกิจ อาจสะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ดูแลของผู้บริหารและ/หรือ
เจ้าของกิจการ ธุรกิจที่ดูมั่นคงเช่น ห้างสรรพสินค้าที่ตั้งมานาน อาจมีการต่อเติมหรือปรับปรุงท าให้เกิดอุบัติเหตุต่อ
ลูกค้าได้ 
 
3. เอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
 ในกระบวนการพิจารณารับประกันภัยที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า การรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญมาก 
แม้ว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นอาจจะได้มาจากการสอบถาม แต่เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรด้วย และจะดียิ่งขึ้นหากผู้ให้ถ้อยค าจะลงนามรับรองการให้ถ้อยค านั้น 
 ในการขอเอาประกันภัย โดยปกติบริษัทประกันวินาศภัยจะมีเอกสารประกอบหลายประเภท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของการประกันวินาศภัย การประกันวินาศภัยบางประเภทที่มีความซับซ้อน เช่น การประกันภัยความรับผิด
ของกรรมการและผู้บริหาร จะมีเอกสารประกอบมากกว่าการประกันภัยพื้นฐานทั่วไป จ าพวกการประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ แต่โดยทั่วไปเอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยมักจะได้แก่ 
 3.1 ใบค าขอเอาประกันภัย (Application Form) ซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้ขอเอาประกันภัยกรอกข้อความ 
อันเป็นการแถลงข้อความจริงและตอบค าถามเพื่อแสดงต่อบริษัทประกันวินาศภัยถึงความประสงค์ที่จะขอเอา
ประกันภัย และถือว่าเป็นค าเสนอที่จะก่อให้เกิดสัญญาประกันภัยขึ้นระหว่างผู้ขอเอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย  
ในสถานการณ์ทั่วไป ใบค าขอเอาประกันภัยที่ได้รับการออกแบบโดยบริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่ามีประเด็นที่
ต้องการให้ผู้ขอเอาประกันภัยแถลงและตอบค าถามไว้ครบถ้วนแล้ว หากผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อเท็จจริงและตอบ
ค าถามครบถ้วนก็ถือเป็นการเพียงพอ 
 เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยจะวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยจากข้อมูล
ที่ให้ไว้ใบค าขอเอาประกันภัยนั้น ถ้าหากข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยยังมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอเอาประกันภัยหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูล
อ่ืนๆ เช่น นายหน้าประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน เป็นต้น 
 3.2 เอกสารอ่ืนๆ เอกสารอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยโดยทั่วไป มีดังต่อไปนี้  

1) รายงานการส ารวจภัย (Survey/Inspection Report) ซึ่งมักจะใช้ในการประกันภัยประเภทการ
ประกันภัยทรัพย์สิน หรือเป็นรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น 

2) รายงานเกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาลหรือการตรวจสุขภาพ (Medical/Health Report) ซึ่ง
มักจะใช้ในการประกันภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุและสุขภาพ 

3) รายงานเกี่ยวกับประวัติการประกันภัย (Insurance History Report) ซึ่งแสดงถึงประวัติการเอา
ประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

4) รายงานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claims Report) ซึ่งแสดงถึงประวัติการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนของผู้ขอเอาประกันภัยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
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5) เอกสารแสดงตนของผู้ขอเอาประกันภัย (Personal Identification) ซึ่งต้องใช้ประกอบการขอเอา
ประกันภัย ส าหรับการประกันภัยบางประเภทที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย 
เช่น ส าเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ส าเนาใบขับขี่ของผู้ขับขี่ (กรณี
ประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่) และส าเนาทะเบียนรถยนต์ ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ 

6) ใบประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่ขอเอาประกันภัย (Appraisal Form) ในกรณีการประกันภัย
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามมูลค่าที่ตกลงกัน เช่น ภาพเขียน ศิลปวัตถุ อัญมณี เป็นต้น 

7) งบการเงิน (Financial Statements) ในกรณีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
8) เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัย เช่น การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย สัญญาเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   216 2/28/2563 BE   9:12 PM



 

4-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

  2.5.4 ประวัติความเสียหายของธุรกิจ อาจสะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ดูแลของผู้บริหารและ/หรือ
เจ้าของกิจการ ธุรกิจที่ดูมั่นคงเช่น ห้างสรรพสินค้าที่ตั้งมานาน อาจมีการต่อเติมหรือปรับปรุงท าให้เกิดอุบัติเหตุต่อ
ลูกค้าได้ 
 
3. เอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
 ในกระบวนการพิจารณารับประกันภัยที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า การรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญมาก 
แม้ว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นอาจจะได้มาจากการสอบถาม แต่เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรด้วย และจะดียิ่งขึ้นหากผู้ให้ถ้อยค าจะลงนามรับรองการให้ถ้อยค านั้น 
 ในการขอเอาประกันภัย โดยปกติบริษัทประกันวินาศภัยจะมีเอกสารประกอบหลายประเภท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของการประกันวินาศภัย การประกันวินาศภัยบางประเภทที่มีความซับซ้อน เช่น การประกันภัยความรับผิด
ของกรรมการและผู้บริหาร จะมีเอกสารประกอบมากกว่าการประกันภัยพื้นฐานทั่วไป จ าพวกการประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ แต่โดยทั่วไปเอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยมักจะได้แก่ 
 3.1 ใบค าขอเอาประกันภัย (Application Form) ซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้ขอเอาประกันภัยกรอกข้อความ 
อันเป็นการแถลงข้อความจริงและตอบค าถามเพื่อแสดงต่อบริษัทประกันวินาศภัยถึงความประสงค์ที่จะขอเอา
ประกันภัย และถือว่าเป็นค าเสนอที่จะก่อให้เกิดสัญญาประกันภัยขึ้นระหว่างผู้ขอเอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย  
ในสถานการณ์ทั่วไป ใบค าขอเอาประกันภัยที่ได้รับการออกแบบโดยบริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่ามีประเด็นที่
ต้องการให้ผู้ขอเอาประกันภัยแถลงและตอบค าถามไว้ครบถ้วนแล้ว หากผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อเท็จจริงและตอบ
ค าถามครบถ้วนก็ถือเป็นการเพียงพอ 
 เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยจะวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยจากข้อมูล
ที่ให้ไว้ใบค าขอเอาประกันภัยนั้น ถ้าหากข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยยังมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอเอาประกันภัยหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูล
อ่ืนๆ เช่น นายหน้าประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน เป็นต้น 
 3.2 เอกสารอ่ืนๆ เอกสารอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยโดยทั่วไป มีดังต่อไปนี้  

1) รายงานการส ารวจภัย (Survey/Inspection Report) ซึ่งมักจะใช้ในการประกันภัยประเภทการ
ประกันภัยทรัพย์สิน หรือเป็นรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น 

2) รายงานเกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาลหรือการตรวจสุขภาพ (Medical/Health Report) ซึ่ง
มักจะใช้ในการประกันภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุและสุขภาพ 

3) รายงานเกี่ยวกับประวัติการประกันภัย (Insurance History Report) ซึ่งแสดงถึงประวัติการเอา
ประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

4) รายงานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claims Report) ซึ่งแสดงถึงประวัติการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนของผู้ขอเอาประกันภัยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
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5) เอกสารแสดงตนของผู้ขอเอาประกันภัย (Personal Identification) ซึ่งต้องใช้ประกอบการขอเอา
ประกันภัย ส าหรับการประกันภัยบางประเภทที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย 
เช่น ส าเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ส าเนาใบขับขี่ของผู้ขับขี่ (กรณี
ประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่) และส าเนาทะเบียนรถยนต์ ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ 

6) ใบประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่ขอเอาประกันภัย (Appraisal Form) ในกรณีการประกันภัย
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามมูลค่าที่ตกลงกัน เช่น ภาพเขียน ศิลปวัตถุ อัญมณี เป็นต้น 

7) งบการเงิน (Financial Statements) ในกรณีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
8) เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัย เช่น การเปล่ียนกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย สัญญาเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น 
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เรื่องที่ 4.4  
บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการพิจารณา 
รับประกันภัย 
   
  

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“นายหน้าประกันวินาศภัย” ไว้ว่า “ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท โดยกระท าเพื่อบ าเหน็จ
เนื่องจากการนั้น” ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากความหมายดังกล่าว นายหน้าประกันวินาศภัยจึงมิใช่ “ผู้แทน” ของบริษัท
ประกันวินาศภัย แต่เป็นบุคคลที่มีใบอนุญาตท าหน้าที่นายหน้าประกันวินาศภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

Robert I.Mehr and Emerson Cammack (1980, p. 99) ระบุไว้ว่า นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้แทน
ของผู้เอาประกันภัย (An insurance broker is a person who, for a consideration, solicits and negotiates 
contracts for insurance for an insured and is the agent of the insured and not of the insurer) จาก
ข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่า นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้แทนของผู้เอาประกันภัยโดยปริยายหรือโดยอาจจะได้รับการ
แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ (ตัวอย่างสัญญานายหน้า3 แสดงในภาคผนวก) อย่างไรก็ตาม นายหน้าประกันวินาศภัย
อาจมีบทบาทเป็นผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัยได้ด้วยในกรณีที่เป็นการรับช าระเบี้ยประกันภัยโดยมีหนังสือ  
มอบอ านาจจากบริษัทตามมาตรา 66/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ประมวล) 

นายหน้าประกันวินาศภัยมีบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและตามธรรมเนียม
ปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยดังต่อไปนี้ 

1. การจัดหาประกันภัยให้แก่ลูกค้า 
2. การส่งงานประกันภัยให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย 
3. การดูแลผู้เอาประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับอยู่และเมื่อจะครบก าหนดต่ออายุ

กรมธรรม์ประกันภัย 
บทบาทหน้าที่ทั้งสามประการข้างต้นของนายหน้าประกันวินาศภัยเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณารับ

ประกันภัยตั้งแต่การคัดเลือกภัยเพื่อเอาประกันภัยจนถึงการติดตามผลการรับประกันภัย ดังที่จะอธิบายต่อไปนี้ 
 
1. การจัดหาประกันภัยให้แก่ลูกค้า 

นายหน้าประกันวินาศภัยท าหน้าที่ชึ้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย 
ซึ่งโดยความเป็นจริงก็คือการท าหน้าที่แทนลูกค้าผู้ต้องการซื้อประกันภัย ให้ได้การประกันภัยที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้า โดยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 
3 https://www.tgia.org/legal/ 
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1.1 ศึกษาลูกค้าและความต้องการของลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัยต้องศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดที่
ส าคัญเกี่ยวกับลูกค้า เช่น อายุ อาชีพ การท างาน กิจการ เป็นต้น และศึกษาความคุ้มครองที่ลูกค้าต้องการให้แน่ชัด 
เช่น ลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่จากการท าความรู้จักกับลูกค้าอย่างละเอียด 
นายหน้าประกันวินาศภัยพบว่า ลูกค้าไม่มีรถยนต์ส่วนตัวแต่ใช้การเดินทางด้วยรถสาธารณะ ดั งนั้น จึงควรน าเสนอ
ความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ด้วย เป็นต้น  

1.2 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของลูกค้า การด าเนินการในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค าแนะน า
เก่ียวกับประเภทของการประกันภัยที่ลูกค้าควรซื้อเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้า
มากที่สุด บางกรณี ลูกค้าอาจจะมองความเสี่ยงได้ไม่ครบถ้วนและท าให้ระบุความต้องการความคุ้มครองได้ไม่ครบถ้วนด้วย 
ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่ต้องการเอาประกันภัยบ้านอยู่อาศัยที่เป็นห้องชุด อาจเห็นความจ าเป็นเพียงแค่ความคุ้มครอง
อัคคีภัย เท่านั้น แต่นายหน้าประกันวินาศภัยอาจพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้องชุดที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่นั้นมีความเสี่ยงจาก
น้ ารั่วน้ าซึมจากท่อน้ าประปาแตก จึงควรเสนอความคุ้มครองภัยจากน้ าด้วย ทั้งนี้ในการเสนอความคุ้มครองให้
พิจารณานั้น ควรค านึงถึงความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของลูกค้าประกอบด้วย นายหน้าประกันวินาศภัย 
จึงควรมีความรู้ในเรื่องคุณลักษณะของความเสี่ยงภัย สภาวะภัย และโอกาสเสี่ยงภัยของลูกค้า ในขณะเดียวกัน 
นายหน้าประกันวินาศภัยก็จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยหลายๆ ประเภทอย่างละเอียด 
เพื่อสามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้ว่าความเสี่ยงภัยที่ลูกค้ามีนั้นควรซื้อความคุ้มครองใดบ้าง เท่าใด และควรจะใช้
กรมธรรม์ประกันภัยประเภทใด 

ตัวอย่างเช่น หากยังขาดความรู้เร่ืองการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยส าหรับทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัย
ให้เหมาะสม นายหน้าประกันวินาศภัยจ าเป็นต้องอธิบายให้ลูกค้าทราบว่า มีความจ าเป็นอย่างไรที่ลูกค้าต้องก าหนด
จ านวนเงินเอาประกันภัยให้ใกล้เคียงกับมูลค่าของทรัพย์สินมากที่สุด และหากเกิดเหตุที่ได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยแล้ว จะใด้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างไร ประเด็นต่างๆ ที่อาจพบได้ซึ่งจ าเป็นต้องสร้าง
ความเข้าใจกับผู้เอาประกันภัย เช่น 

 1) ลูกค้าต้องการท าประกันอัคคีภัยส าหรับโรงงานของตน โดยเห็นว่าท าประกันภัยเพียงร้อยละ 50 
ของมูลค่าของทรัพย์สินก็พอเพื่อจะได้ประหยัดเบี้ยประกันภัย กรณีนี้นายหน้าประกันวินาศภัยต้องอธิบายให้ลูกค้า
ทราบว่า การท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงนั้นจะส่งผลให้ลูกค้าได้รับการชดใช้เพียงร้อยละ 50 ของความเสียหาย
เช่นเดียวกัน เป็นต้น ความเข้าใจของลูกค้าตั้งแต่เร่ิมต้นเป็นเร่ืองส าคัญมาก เพราะมิฉะนั้น ลูกค้าจะเข้าใจผิดว่าเมื่อท า
ประกันภัยแล้ว เกิดเหตุอะไรก็ต้องได้รับความคุ้มครองและต้องได้รับการชดใช้เต็มตามมูลค่าความเสียหาย เหตุข้างต้น
ถ้าหากลูกค้าไม่ได้รับการอธิบายที่ถูกต้องตั้งแต่แรก ก็จะเกิดปัญหาถกเถียงกันเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นในภายหลัง  

 2) การไม่เปิดเผยข้อความจริงและการแถลงข้อความเท็จจะส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนได้ ลูกค้าอาจจะไม่รู้ว่า เรื่องใดเป็นสาระส าคัญที่หากรู้ภายหลังจะท าให้บริษัทประกันวินาศภัยคิดเบี้ยประกันภัย
สูงขึ้นอีกหรืออาจไม่รับประกันภัย แต่นายหน้าประกันวินาศภัยควรต้องมีความรู้เร่ืองเหล่านี้และอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ
อย่างแจ่มแจ้ง 

 3) ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยพบว่ามีความเสี่ยงภัยบางประการที่เป็นความเสี่ยงภัยที่ไม่สามารถ
เอาประกันภัยได้ (Uninsurable Risks) เช่น ความเสียหายของทรัพย์สินอันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การเสื่อมสภาพของ 
สีบ้าน หรืออาจจะเป็นความเสี่ยงที่เอาประกันภัยได้ แต่ตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ
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เรื่องที่ 4.4  
บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการพิจารณา 
รับประกันภัย 
   
  

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“นายหน้าประกันวินาศภัย” ไว้ว่า “ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท โดยกระท าเพื่อบ าเหน็จ
เนื่องจากการนั้น” ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากความหมายดังกล่าว นายหน้าประกันวินาศภัยจึงมิใช่ “ผู้แทน” ของบริษัท
ประกันวินาศภัย แต่เป็นบุคคลที่มีใบอนุญาตท าหน้าที่นายหน้าประกันวินาศภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

Robert I.Mehr and Emerson Cammack (1980, p. 99) ระบุไว้ว่า นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้แทน
ของผู้เอาประกันภัย (An insurance broker is a person who, for a consideration, solicits and negotiates 
contracts for insurance for an insured and is the agent of the insured and not of the insurer) จาก
ข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่า นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้แทนของผู้เอาประกันภัยโดยปริยายหรือโดยอาจจะได้รับการ
แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ (ตัวอย่างสัญญานายหน้า3 แสดงในภาคผนวก) อย่างไรก็ตาม นายหน้าประกันวินาศภัย
อาจมีบทบาทเป็นผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัยได้ด้วยในกรณีที่เป็นการรับช าระเบี้ยประกันภัยโดยมีหนังสือ  
มอบอ านาจจากบริษัทตามมาตรา 66/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ประมวล) 

นายหน้าประกันวินาศภัยมีบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและตามธรรมเนียม
ปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยดังต่อไปนี้ 

1. การจัดหาประกันภัยให้แก่ลูกค้า 
2. การส่งงานประกันภัยให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย 
3. การดูแลผู้เอาประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับอยู่และเมื่อจะครบก าหนดต่ออายุ

กรมธรรม์ประกันภัย 
บทบาทหน้าที่ทั้งสามประการข้างต้นของนายหน้าประกันวินาศภัยเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณารับ

ประกันภัยตั้งแต่การคัดเลือกภัยเพื่อเอาประกันภัยจนถึงการติดตามผลการรับประกันภัย ดังที่จะอธิบายต่อไปนี้ 
 
1. การจัดหาประกันภัยให้แก่ลูกค้า 

นายหน้าประกันวินาศภัยท าหน้าที่ชึ้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย 
ซึ่งโดยความเป็นจริงก็คือการท าหน้าที่แทนลูกค้าผู้ต้องการซื้อประกันภัย ให้ได้การประกันภัยที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้า โดยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 
3 https://www.tgia.org/legal/ 
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1.1 ศึกษาลูกค้าและความต้องการของลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัยต้องศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดที่
ส าคัญเกี่ยวกับลูกค้า เช่น อายุ อาชีพ การท างาน กิจการ เป็นต้น และศึกษาความคุ้มครองที่ลูกค้าต้องการให้แน่ชัด 
เช่น ลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่จากการท าความรู้จักกับลูกค้าอย่างละเอียด 
นายหน้าประกันวินาศภัยพบว่า ลูกค้าไม่มีรถยนต์ส่วนตัวแต่ใช้การเดินทางด้วยรถสาธารณะ ดั งนั้น จึงควรน าเสนอ
ความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ด้วย เป็นต้น  

1.2 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของลูกค้า การด าเนินการในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค าแนะน า
เก่ียวกับประเภทของการประกันภัยที่ลูกค้าควรซื้อเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้า
มากที่สุด บางกรณี ลูกค้าอาจจะมองความเสี่ยงได้ไม่ครบถ้วนและท าให้ระบุความต้องการความคุ้มครองได้ไม่ครบถ้วนด้วย 
ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่ต้องการเอาประกันภัยบ้านอยู่อาศัยที่เป็นห้องชุด อาจเห็นความจ าเป็นเพียงแค่ความคุ้มครอง
อัคคีภัย เท่านั้น แต่นายหน้าประกันวินาศภัยอาจพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้องชุดที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่นั้นมีความเสี่ยงจาก
น้ ารั่วน้ าซึมจากท่อน้ าประปาแตก จึงควรเสนอความคุ้มครองภัยจากน้ าด้วย ทั้งนี้ในการเสนอความคุ้มครองให้
พิจารณานั้น ควรค านึงถึงความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของลูกค้าประกอบด้วย นายหน้าประกันวินาศภัย 
จึงควรมีความรู้ในเรื่องคุณลักษณะของความเสี่ยงภัย สภาวะภัย และโอกาสเสี่ยงภัยของลูกค้า ในขณะเดียวกัน 
นายหน้าประกันวินาศภัยก็จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยหลายๆ ประเภทอย่างละเอียด 
เพื่อสามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้ว่าความเสี่ยงภัยที่ลูกค้ามีนั้นควรซื้อความคุ้มครองใดบ้าง เท่าใด และควรจะใช้
กรมธรรม์ประกันภัยประเภทใด 

ตัวอย่างเช่น หากยังขาดความรู้เร่ืองการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยส าหรับทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัย
ให้เหมาะสม นายหน้าประกันวินาศภัยจ าเป็นต้องอธิบายให้ลูกค้าทราบว่า มีความจ าเป็นอย่างไรที่ลูกค้าต้องก าหนด
จ านวนเงินเอาประกันภัยให้ใกล้เคียงกับมูลค่าของทรัพย์สินมากที่สุด และหากเกิดเหตุที่ได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยแล้ว จะใด้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างไร ประเด็นต่างๆ ที่อาจพบได้ซึ่งจ าเป็นต้องสร้าง
ความเข้าใจกับผู้เอาประกันภัย เช่น 

 1) ลูกค้าต้องการท าประกันอัคคีภัยส าหรับโรงงานของตน โดยเห็นว่าท าประกันภัยเพียงร้อยละ 50 
ของมูลค่าของทรัพย์สินก็พอเพื่อจะได้ประหยัดเบี้ยประกันภัย กรณีนี้นายหน้าประกันวินาศภัยต้องอธิบายให้ลูกค้า
ทราบว่า การท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงนั้นจะส่งผลให้ลูกค้าได้รับการชดใช้เพียงร้อยละ 50 ของความเสียหาย
เช่นเดียวกัน เป็นต้น ความเข้าใจของลูกค้าตั้งแต่เร่ิมต้นเป็นเร่ืองส าคัญมาก เพราะมิฉะนั้น ลูกค้าจะเข้าใจผิดว่าเมื่อท า
ประกันภัยแล้ว เกิดเหตุอะไรก็ต้องได้รับความคุ้มครองและต้องได้รับการชดใช้เต็มตามมูลค่าความเสียหาย เหตุข้างต้น
ถ้าหากลูกค้าไม่ได้รับการอธิบายที่ถูกต้องตั้งแต่แรก ก็จะเกิดปัญหาถกเถียงกันเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นในภายหลัง  

 2) การไม่เปิดเผยข้อความจริงและการแถลงข้อความเท็จจะส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนได้ ลูกค้าอาจจะไม่รู้ว่า เรื่องใดเป็นสาระส าคัญที่หากรู้ภายหลังจะท าให้บริษัทประกันวินาศภัยคิดเบี้ยประกันภัย
สูงขึ้นอีกหรืออาจไม่รับประกันภัย แต่นายหน้าประกันวินาศภัยควรต้องมีความรู้เร่ืองเหล่านี้และอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ
อย่างแจ่มแจ้ง 

 3) ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยพบว่ามีความเสี่ยงภัยบางประการที่เป็นความเสี่ยงภัยที่ไม่สามารถ
เอาประกันภัยได้ (Uninsurable Risks) เช่น ความเสียหายของทรัพย์สินอันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การเสื่อมสภาพของ 
สีบ้าน หรืออาจจะเป็นความเสี่ยงที่เอาประกันภัยได้ แต่ตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   219 2/28/2563 BE   9:12 PM



 

4-34     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

จ าเป็นต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น การน ารถยนต์ไปใช้ในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น นายหน้าประกันวินาศภัย
ต้องแจ้งข้อมูลในเร่ืองเหล่านี้ให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน 

โดยสรุป ในขั้นตอนของการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภั ยต้องแจ้ง 
ให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกรมธรรม์ประกันภัย เช่น หน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริง ผลของการ  
ไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย หรือสิทธิในการ
ร้องเรียนต่อหน่วยงานก ากับดูแล เป็นต้น  

1.3 แนะน าลูกค้าเกี่ยวกับมาตรการในการลดความเสี่ยงภัย เพื่อประโยชน์ในด้านการได้รับความคุ้มครอง
ที่ดีกว่าและอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่า เช่น การติดกล้องวงจรปิดภายในบริเวณสถานที่เอาประกันภัย เป็นต้น 

1.4 แนะน าลูกค้าในการกรอกใบค าขอเอาประกันภัยให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง หากจ าเป็นที่
จะต้องมีเอกสารประกอบเกี่ยวกับภัยหรือความเสี่ยงภัยที่ควรน าส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ก็ให้แนบไปกับ
ใบค าขอเอาประกันภัยด้วย ทบทวนตรวจสอบการให้ข้อมูลของลูกค้าว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความจริงและ  
ไม่เป็นการแถลงเท็จและให้ลูกค้าลงลายมือชื่อรับรองในใบค าขอเอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม นายหน้าประกันวินาศภัย
อาจจะใช้สลิปที่ยื่นเสนอตนเอง (Placing Slip) แทนใบค าขอเอาประกันภัยของลูกค้าหรือใช้ประกอบกับใบค าขอเอา
ประกันภัย เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย โดยที่เอกสารนี้จะมีรายละเอียดที่ลูกค้าให้ไว้ครบถ้วน 

อนึ่ง นายหน้าประกันวินาศภัยพึงใช้ความระมัดระวังในการกรอกข้อมูลในใบค าขอแทนผู้เอาประกันภัยเพราะ
กฎหมายจะถือเสมือนว่าเป็นการกรอกโดยผู้เอาประกันภัยเองและผูกพันผู้เอาประกันภัยด้วย 

นอกเหนือจากหน้าที่ที่กล่าวมาข้างต้น นายหน้าประกันวินาศภัยพึงจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้รู้และอยู่ภายใต้
ข้อก าหนดของหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยด้วยดังนี้ 

 1) นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถเลือกส่งงานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยได้หลายแห่ง เพื่อให้ได้
ความคุ้มครอง เงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมที่สุด นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรศึกษาท าความเข้าใจ
อย่างละเอียดถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่งที่ตนส่งงานให้ 
นอกจากนั้น ควรศึกษาผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแต่ละบริษัทให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

 2) ในการพิจารณาเลือกบริษัทประกันวินาศภัยให้แก่ลูกค้านั้น นายหน้าประกันวินาศภัยแต่ละรายอาจ
มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันบ้าง แต่เรื่องส าคัญประการหนึ่งที่ควรค านึงถึงคือ ความมั่นคงแข็งแรงของบริษัทประกัน
วินาศภัย ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรศึกษาและวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่ง
ให้เข้าใจและต้องสามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้ด้วย 

 3) นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ตามที่
ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยและ
ธนาคาร พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งข้อก าหนดที่ส าคัญเบื้องต้น ได้แก่ 

(1)  ห้ามชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
ใหม่ 

(2)  ห้ามให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งเพื่อมุ่งหวังให้มีประกันภัย 
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(3)  ห้ามให้ค าแนะน าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็น
สาระส าคัญซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

การด าเนินการของนายหน้าประกันวินาศภัยในข้อ 1.1–1.4 นั้น เป็นไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ของบริษัทประกันวินาศภัยได้รับข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญต่อการตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ 

1.5 ติดตามใบเสนอราคาจากบริษัทประกันวินาศภัยให้ได้โดยเร็ว การได้ใบเสนอราคามาก็เพื่อน าเสนอต่อ
ลูกค้าให้พิจารณาตัดสินใจ หากไม่ได้รับในเวลาอันสมควร นายหน้าประกันวินาศภัยต้องทวงถาม โดยปกติ บริษัท
ประกันวินาศภัยจะมีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการไว้ เช่น หากเป็นการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล 
บริษัทจะเสนอราคาภายใน 1 วันท าการ เป็นต้น 

1.6 วิเคราะห์เปรียบเทียบใบเสนอราคา เมื่อนายหน้าประกันวินาศภัยได้รับใบเสนอราคาจากบริษัทประกัน
วินาศภัยทุกรายครบแล้ว ต้องน าใบเสนอราคานั้นมาเปรียบเทียบ วิเคราะห์หาความแตกต่างของประเภทกรมธรรม์
ประกันภัย ความคุ้มครอง ข้อก าหนด เงื่อนไข และอัตราเบี้ยประกันภัย และเสนอให้ลูกค้าพิจารณาเลือกต่อไป ในกรณี
ที่นายหน้าประกันวินาศภัยเห็นว่า การเสนอราคาของบริษัทประกันวินาศภัยไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัยต้องท าการเจรจาต่อรองเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม 
นายหน้าประกันวินาศภัยไม่ควรแข่งกันตัดราคาให้ต่ าที่สุดเพียงเพื่อให้ตนเองได้งาน  

ในบางกรณี หลังจากที่นายหน้าประกันวินาศภัยส่งข้อมูลเพื่อขอเอาประกันภัยไปแล้ว บริษัทประกันวินาศภัย
อาจจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการพิจารณารับประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยต้องพิจารณาถึงประโยชน์ที่
ลูกค้าจะพึงได้รับจากข้อมูลเพิ่มเติมนี้ หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ ก็ต้องเร่งด าเนินการประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้ได้
ข้อมูลโดยเร็ว 
 
2. การส่งงานประกันภัยให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย 

เมื่อลูกค้าตัดสินใจที่จะท าประกันภัยแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยต้องด าเนินการส่งงานให้แก่บริษัทประกัน
วินาศภัยที่ลูกค้าเลือกสรรแล้ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามเวลาที่ต้องการ เป็นไปได้ว่าอาจมีลูกค้าบางราย
ต้องการการประกันภัยหลายประเภท และอาจจ าเป็นต้องใช้บริการจากบริษัทประกันวินาศภัยหลายแห่ง ไม่ว่าจะเกิด
กรณีใดก็ตาม นายหน้าประกันวินาศภัยควรด าเนินการดังนี้ 

1) ส่งเอกสารยืนยันตกลงรับข้อเสนอของบริษัทประกันวินาศภัยไปยังบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อยืนยันให้
ออกกรมธรรม์ประกันภัยได้ พร้อมทั้งส าเนาถึงลูกค้าให้ทราบด้วย 

2) ติดตามกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารประกอบทั้งหมดจากบริษัทประกันวินาศภัยให้ครบถ้วน เช่นเดียวกัน
กับการขอรับใบเสนอราคา บริษัทประกันวินาศภัยมักจะมีการก าหนดมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับการออกกรมธรรม์
ประกันภัยไว้ ซึ่งนายหน้าประกันวินาศภัยควรทราบ  

3) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารประกอบทั้งหมดที่ได้รับมา หาก
พบว่าไม่ถูกต้องหรือมีความคลาดเคลื่อนจากที่เสนอไว้ ต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยแก้ไขให้ถูกต้องก่อน 

4) ด าเนินการส่งกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่ลูกค้าพร้อมทั้งแจ้งให้ลูกค้าช าระ
เบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือตกลงกัน นอกจากนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยอาจจะแนบเอกสาร

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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จ าเป็นต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น การน ารถยนต์ไปใช้ในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น นายหน้าประกันวินาศภัย
ต้องแจ้งข้อมูลในเร่ืองเหล่านี้ให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน 

โดยสรุป ในข้ันตอนของการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภั ยต้องแจ้ง 
ให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกรมธรรม์ประกันภัย เช่น หน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริง ผลของการ  
ไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย หรือสิทธิในการ
ร้องเรียนต่อหน่วยงานก ากับดูแล เป็นต้น  

1.3 แนะน าลูกค้าเกี่ยวกับมาตรการในการลดความเสี่ยงภัย เพื่อประโยชน์ในด้านการได้รับความคุ้มครอง
ที่ดีกว่าและอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่า เช่น การติดกล้องวงจรปิดภายในบริเวณสถานที่เอาประกันภัย เป็นต้น 

1.4 แนะน าลูกค้าในการกรอกใบค าขอเอาประกันภัยให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง หากจ าเป็นที่
จะต้องมีเอกสารประกอบเกี่ยวกับภัยหรือความเสี่ยงภัยที่ควรน าส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ก็ให้แนบไปกับ
ใบค าขอเอาประกันภัยด้วย ทบทวนตรวจสอบการให้ข้อมูลของลูกค้าว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความจริงและ  
ไม่เป็นการแถลงเท็จและให้ลูกค้าลงลายมือชื่อรับรองในใบค าขอเอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม นายหน้าประกันวินาศภัย
อาจจะใช้สลิปที่ยื่นเสนอตนเอง (Placing Slip) แทนใบค าขอเอาประกันภัยของลูกค้าหรือใช้ประกอบกับใบค าขอเอา
ประกันภัย เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย โดยที่เอกสารนี้จะมีรายละเอียดที่ลูกค้าให้ไว้ครบถ้วน 

อนึ่ง นายหน้าประกันวินาศภัยพึงใช้ความระมัดระวังในการกรอกข้อมูลในใบค าขอแทนผู้เอาประกันภัยเพราะ
กฎหมายจะถือเสมือนว่าเป็นการกรอกโดยผู้เอาประกันภัยเองและผูกพันผู้เอาประกันภัยด้วย 

นอกเหนือจากหน้าที่ที่กล่าวมาข้างต้น นายหน้าประกันวินาศภัยพึงจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้รู้และอยู่ภายใต้
ข้อก าหนดของหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยด้วยดังนี้ 

 1) นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถเลือกส่งงานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยได้หลายแห่ง เพื่อให้ได้
ความคุ้มครอง เงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมที่สุด นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรศึกษาท าความเข้าใจ
อย่างละเอียดถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่งที่ตนส่งงานให้ 
นอกจากนั้น ควรศึกษาผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแต่ละบริษัทให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

 2) ในการพิจารณาเลือกบริษัทประกันวินาศภัยให้แก่ลูกค้านั้น นายหน้าประกันวินาศภัยแต่ละรายอาจ
มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันบ้าง แต่เรื่องส าคัญประการหนึ่งที่ควรค านึงถึงคือ ความมั่นคงแข็งแรงของบริษัทประกัน
วินาศภัย ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรศึกษาและวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่ง
ให้เข้าใจและต้องสามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้ด้วย 

 3) นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ตามที่
ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยและ
ธนาคาร พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งข้อก าหนดที่ส าคัญเบื้องต้น ได้แก่ 

(1)  ห้ามชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
ใหม่ 

(2)  ห้ามให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งเพื่อมุ่งหวังให้มีประกันภัย 
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(3)  ห้ามให้ค าแนะน าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็น
สาระส าคัญซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

การด าเนินการของนายหน้าประกันวินาศภัยในข้อ 1.1–1.4 นั้น เป็นไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ของบริษัทประกันวินาศภัยได้รับข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญต่อการตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ 

1.5 ติดตามใบเสนอราคาจากบริษัทประกันวินาศภัยให้ได้โดยเร็ว การได้ใบเสนอราคามาก็เพื่อน าเสนอต่อ
ลูกค้าให้พิจารณาตัดสินใจ หากไม่ได้รับในเวลาอันสมควร นายหน้าประกันวินาศภัยต้องทวงถาม โดยปกติ บริษัท
ประกันวินาศภัยจะมีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการไว้ เช่น หากเป็นการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล 
บริษัทจะเสนอราคาภายใน 1 วันท าการ เป็นต้น 

1.6 วิเคราะห์เปรียบเทียบใบเสนอราคา เมื่อนายหน้าประกันวินาศภัยได้รับใบเสนอราคาจากบริษัทประกัน
วินาศภัยทุกรายครบแล้ว ต้องน าใบเสนอราคานั้นมาเปรียบเทียบ วิเคราะห์หาความแตกต่างของประเภทกรมธรรม์
ประกันภัย ความคุ้มครอง ข้อก าหนด เงื่อนไข และอัตราเบี้ยประกันภัย และเสนอให้ลูกค้าพิจารณาเลือกต่อไป ในกรณี
ที่นายหน้าประกันวินาศภัยเห็นว่า การเสนอราคาของบริษัทประกันวินาศภัยไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัยต้องท าการเจรจาต่อรองเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม 
นายหน้าประกันวินาศภัยไม่ควรแข่งกันตัดราคาให้ต่ าที่สุดเพียงเพื่อให้ตนเองได้งาน  

ในบางกรณี หลังจากที่นายหน้าประกันวินาศภัยส่งข้อมูลเพื่อขอเอาประกันภัยไปแล้ว บริษัทประกันวินาศภัย
อาจจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการพิจารณารับประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยต้องพิจารณาถึงประโยชน์ที่
ลูกค้าจะพึงได้รับจากข้อมูลเพิ่มเติมนี้ หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ ก็ต้องเร่งด าเนินการประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้ได้
ข้อมูลโดยเร็ว 
 
2. การส่งงานประกันภัยให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย 

เมื่อลูกค้าตัดสินใจที่จะท าประกันภัยแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยต้องด าเนินการส่งงานให้แก่บริษัทประกัน
วินาศภัยที่ลูกค้าเลือกสรรแล้ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามเวลาที่ต้องการ เป็นไปได้ว่าอาจมีลูกค้าบางราย
ต้องการการประกันภัยหลายประเภท และอาจจ าเป็นต้องใช้บริการจากบริษัทประกันวินาศภัยหลายแห่ง ไม่ว่าจะเกิด
กรณีใดก็ตาม นายหน้าประกันวินาศภัยควรด าเนินการดังนี้ 

1) ส่งเอกสารยืนยันตกลงรับข้อเสนอของบริษัทประกันวินาศภัยไปยังบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อยืนยันให้
ออกกรมธรรม์ประกันภัยได้ พร้อมทั้งส าเนาถึงลูกค้าให้ทราบด้วย 

2) ติดตามกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารประกอบทั้งหมดจากบริษัทประกันวินาศภัยให้ครบถ้วน เช่นเดียวกัน
กับการขอรับใบเสนอราคา บริษัทประกันวินาศภัยมักจะมีการก าหนดมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับการออกกรมธรรม์
ประกันภัยไว้ ซึ่งนายหน้าประกันวินาศภัยควรทราบ  

3) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารประกอบทั้งหมดที่ได้รับมา หาก
พบว่าไม่ถูกต้องหรือมีความคลาดเคลื่อนจากที่เสนอไว้ ต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยแก้ไขให้ถูกต้องก่อน 

4) ด าเนินการส่งกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่ลูกค้าพร้อมทั้งแจ้งให้ลูกค้าช าระ
เบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือตกลงกัน นอกจากนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยอาจจะแนบเอกสาร

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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4-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

แนะน าการด าเนินการในกรณีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงของภัยในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย เช่น มีการต่อเติม
อาคาร การซื้อทรัพย์สินเพิ่ม ฯลฯ หรือแนะน าวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่อาจจะมีขึ้น  

5) รับช าระเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าภายในเวลาที่ก าหนดโดยต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจให้รับช าระเบี้ย
ประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยด้วย จากนั้น ให้น าเบี้ยประกันภัยเข้าบัญชีเงินฝากส าหรับการรับหรือจ่ายเบี้ย
ประกันภัย (Trusted Account) เพื่อน าส่งให้บริษัทประกันวินาศภัยต่อไปภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เมื่อ
ได้รับช าระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมอบเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันวินาศภัย
ให้แก่ลูกค้าทุกคร้ังที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท  

6) รับค่าบ าเหน็จจากบริษัทประกันวินาศภัยตามสิทธิที่พึงได้ 
 
3. การดูแลผู้เอาประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับอยู่และเมื่อจะครบก าหนดต่ออายุ 
   กรมธรรม์ประกันภัย 

เมื่อลูกค้ามีสถานภาพเป็นผู้เอาประกันภัยแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยยังคงต้องมีหน้าที่ดูแลผู้เอา
ประกันภัยอยู่ตลอดเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับอยู่รวมถึงการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยด้วย หน้ าที่
ส าคัญๆ มีดังต่อไปนี้ 

1) ติดต่อกับผู้เอาประกันภัยเป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของภัยที่เอาประกันไว้หรือไม่ 
อย่างไร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามที่เอาประกันภัยไว้ หรือจ าเป็นต้องด าเนินการ
จัดท าประกันภัยเพิ่มเติม 

2) หากทราบว่าภัยที่เอาประกันไว้มีการเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น 
มีผลกระทบต่อการประกันภัยหรือไม่ และต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป จากนั้นให้แจ้งต่อบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

3) เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยใกล้จะครบก าหนดต่ออายุ ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะส่งใบเตือนต่ออายุให้แก่
นายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อให้ติดต่อกับผู้เอาประกันภัยต่อไป โดยปกติแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องนัดหมาย
พบกับผู้เอาประกันภัยก่อนที่กรมธรรม์ประกันภัยจะครบก าหนดเพื่อทบทวนความคุ้มครองที่มีอยู่และตรวจสอบว่า
ข้อมูลที่ส่งให้บริษัทประกันวินาศภัยไปนั้นยังคงถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่ นอกจากนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยยัง
ต้องพิจารณาทบทวนภัย ความเสี่ยงภัย และจ านวนเงินเอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในการต่ออายุกรมธรรม์ เช่น การปรับจ านวนเงินเอาประกันภัยให้เหมาะสมและให้
ค าแนะน าต่อผู้เอาประกันภัยให้พิจารณาเพื่อแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อไป 

ในการท าหน้าที่ทั้งสามประการข้างต้น นายหน้าประกันวินาศภัยจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองและ/หรือบุคลากร
ในกิจการของตนเองให้มีทั้งความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานของตน รวมถึงการมีจรรยาบรรณทางธุรกิจและการ
ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย ในขณะที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากกระแสโลกาภิวัฒน์ 
นายหน้าประกันวินาศภัยที่ต้องการท าหน้าที่เยี่ยงมืออาชีพจะต้องพัฒนาตนเองหรือองค์กรของตนเองให้สามารถรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงและด าเนินงานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งการพัฒนาตนเองด้านความรู้และ
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ทักษะนั้น ควรจะครอบคลุมถึงเร่ืองส าคัญๆ เช่น กฎหมาย สัญญาประกันภัย ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยใหม่ๆ ที่ออกสู่
ตลาด เทคโนโลยีประกันภัย เทคนิคในการเจรจาต่อรอง และการบริการลูกค้า เป็นต้น 
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แนะน าการด าเนินการในกรณีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงของภัยในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย เช่น มีการต่อเติม
อาคาร การซื้อทรัพย์สินเพิ่ม ฯลฯ หรือแนะน าวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่อาจจะมีขึ้น  

5) รับช าระเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าภายในเวลาที่ก าหนดโดยต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจให้รับช าระเบี้ย
ประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยด้วย จากนั้น ให้น าเบี้ยประกันภัยเข้าบัญชีเงินฝากส าหรับการรับหรือจ่ายเบี้ย
ประกันภัย (Trusted Account) เพื่อน าส่งให้บริษัทประกันวินาศภัยต่อไปภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เมื่อ
ได้รับช าระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมอบเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันวินาศภัย
ให้แก่ลูกค้าทุกคร้ังที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท  

6) รับค่าบ าเหน็จจากบริษัทประกันวินาศภัยตามสิทธิที่พึงได้ 
 
3. การดูแลผู้เอาประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับอยู่และเมื่อจะครบก าหนดต่ออายุ 
   กรมธรรม์ประกันภัย 

เมื่อลูกค้ามีสถานภาพเป็นผู้เอาประกันภัยแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยยังคงต้องมีหน้าที่ดูแลผู้เอา
ประกันภัยอยู่ตลอดเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับอยู่รวมถึงการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยด้วย หน้ าที่
ส าคัญๆ มีดังต่อไปนี้ 

1) ติดต่อกับผู้เอาประกันภัยเป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของภัยที่เอาประกันไว้หรือไม่ 
อย่างไร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามที่เอาประกันภัยไว้ หรือจ าเป็นต้องด าเนินการ
จัดท าประกันภัยเพิ่มเติม 

2) หากทราบว่าภัยที่เอาประกันไว้มีการเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น 
มีผลกระทบต่อการประกันภัยหรือไม่ และต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป จากนั้นให้แจ้งต่อบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

3) เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยใกล้จะครบก าหนดต่ออายุ ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะส่งใบเตือนต่ออายุให้แก่
นายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อให้ติดต่อกับผู้เอาประกันภัยต่อไป โดยปกติแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องนัดหมาย
พบกับผู้เอาประกันภัยก่อนที่กรมธรรม์ประกันภัยจะครบก าหนดเพื่อทบทวนความคุ้มครองที่มีอยู่และตรวจสอบว่า
ข้อมูลที่ส่งให้บริษัทประกันวินาศภัยไปนั้นยังคงถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่ นอกจากนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยยัง
ต้องพิจารณาทบทวนภัย ความเสี่ยงภัย และจ านวนเงินเอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในการต่ออายุกรมธรรม์ เช่น การปรับจ านวนเงินเอาประกันภัยให้เหมาะสมและให้
ค าแนะน าต่อผู้เอาประกันภัยให้พิจารณาเพื่อแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อไป 

ในการท าหน้าที่ทั้งสามประการข้างต้น นายหน้าประกันวินาศภัยจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองและ/หรือบุคลากร
ในกิจการของตนเองให้มีทั้งความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานของตน รวมถึงการมีจรรยาบรรณทางธุรกิจและการ
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สัญญานายหน้า 
 

เลขที่........................................ 
 
  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ....................................................................................................................... 
เมื่อวันที่.............เดือน..................... พ.ศ. ................. 

 
ระหว่างบริษัท .......................................................... โดย.................................................................  

ผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งในสัญญานี้ต่อไป จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ ................................................................ อยู่
บ้านเลขที่.............................................หมู่บ้าน …......................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง 
............................................ อ าเภอ/เขต ........................................จังหวัด .................................... ....โทรศัพท์ 
....................................... บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ ...........................................วันที่ออกบัตร ............................. 
วันที่บัตรหมดอายุ................................ซึ่งในสัญญานี่ต่อไป จะเรียกว่า “นายหน้า” อีกฝ่ายหนึ่ง  

 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้ 

 
 ข้อ 1.  วัตถุประสงค์ของสัญญา 

บริษัทตกลงตั้งนายหน้า และนายหน้าตกลงรับเป็นนายหน้าของบริษัท ทั้งนี้ นายหน้าตามสัญญานี้
ไม่มีฐานะเป็นลูกจ้าง พนักงาน หุ้นส่วนหรือสถานะอ่ืนใดนอกจากนายหน้า  

 
 ข้อ 2.  หน้าที่และความรับผิดของนายหน้า 

2.1  ติดต่อ ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลหรือนิติบุคคลได้เข้าท าสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท 
2.2  รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท และน าส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
2.3  รับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยโดยได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือ

จากบริษัท  
2.4  ปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบ ค าสั่งหรือข้อบังคับทั้งที่มีอยู่แล้วและจะประกาศใช้ภายหน้าของ

บริษัท ส านักงานส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกัน
วินาศภัย และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วและจะประกาศใช้ในภายหน้า 

2.5  ยินยอมให้บริษัทแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนายหน้าให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทราบได้ 

2.6 ไม่ท าการปลอมแปลง ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียน หรือใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ ตราประทับ หรือเอกสารใดๆ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งเป็นของบริษัท เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทก าหนด 
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จากบริษัท  
2.4  ปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบ ค าสั่งหรือข้อบังคับทั้งที่มีอยู่แล้วและจะประกาศใช้ภายหน้าของ

บริษัท ส านักงานส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกัน
วินาศภัย และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วและจะประกาศใช้ในภายหน้า 

2.5  ยินยอมให้บริษัทแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนายหน้าให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทราบได้ 

2.6 ไม่ท าการปลอมแปลง ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียน หรือใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ ตราประทับ หรือเอกสารใดๆ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งเป็นของบริษัท เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทก าหนด 
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2.7  กระท าการตามที่ได้รับแต่งตั้งด้วยตนเอง หากนายหน้ามอบหมายหรือแต่งตั้งให้บุคคลอ่ืน
กระท าการแทน นายหน้าจะต้องรับผิดในความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดจากการกระท าของบุคคลที่นายหน้า
มอบหมายหรือแต่งตั้งดังกล่าวด้วยตัวเอง ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องความเสียหายต่อบุคคลที่
นายหน้ามอบหมายหรือแต่งตั้งนั้นโดยตรง  

2.8  เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทให้แก่บริษัททราบ 
ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยของบริษัทที่ถูกต้องแท้จริงแก่บุคคลที่นายหน้าติดต่อด้วย ทั้งนี้ 
นายหน้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขอเอาประกันภัยท่ีนายหน้าได้น าเสนอเพื่อให้บริษัท
พิจารณารับประกันภัยเป็นความจริงทุกประการ ซึ่งหากปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความเท็จ
หรือนายหน้าปกปิดข้อความจริงใดๆ ที่อาจท าให้บริษัทบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันภัยหรืออาจก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก นายหน้าจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด  

2.9  แจ้งและส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับการขอเอาประกันภัยของบุคคลแต่ละรายที่นายหน้าติดต่อ 
จัดหา ชักชวนให้แก่บริษัททันที เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท หากนายหน้ากระท าการ
ดังกล่าวล่าช้าจนเกิดวินาศภัยก่อน นายหน้ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการ
กระท าการล่าช้าดังกล่าวด้วยตนเอง 

2.10  ทวงถามและติดตามให้ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัท ภายในระยะเวลาที่
บริษัทก าหนดหรือตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก าหนดก่อน โดยนับแต่วันที่
บริษัทตกลงท าสัญญาประกันภัยตามที่นายหน้าติดต่อ ชี้ช่อง จัดหา ชักชวน และหากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระ
เบี้ยประกันภัยแก่บริษัท ภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม นายหน้าจะต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารใดๆ คืนแก่บริษัท เพื่อบริษัทจะ
ท าการยกเลิกสัญญาประกันภัยดังกล่าวต่อไป มิฉะนั้นนายหน้าต้องรับผิดช าระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดหรือ
ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองแล้ว พร้อมทั้งค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่บริษัทเสียหายจากการนั้น 

กรณีบริษัทไม่ได้รับช าระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย ภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนดหรือ
ตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัทจะด าเนินการแจ้งบอกเลิกสัญญาประกันภัยไปยังผู้เอาประกันภัยโดย
นายหน้ามีหน้าที่ในการติดตามเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองแล้วจาก  
ผู้เอาประกันภัย และน าส่งเบี้ยประกันภัยดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยทันที 

2.11  กรณีผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแก่นายหน้า นายหน้าต้องส่งเบี้ยประกันภัยดังกล่าว
ให้แก่บริษัททันที โดยนายหน้าจะต้องไม่น าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือหักค่าใช้จ่าย 
ใดๆ ทั้งสิ้น หากนายหน้าน าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์หรือหักค่าใช้จ่ายใดๆ นายหน้า
ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่น าเบี้ยประกันภัย
นั้นไปใช้หรือหาประโยชน์ และหากเกิดความสูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยส์ินที่เอาประกันภัยซึ่งนายหน้ามิได้
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น าส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท นายหน้าจะต้องรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายอ่ืนใดที่
เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะด าเนินคดีตามกฎหมาย 

2.12  กรณีผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย นายหน้าจะต้องด าเนินการให้ผู้เอาประกันภัย
ท าการเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เรียกเก็บกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารใดๆ คืนแก่บริษัท พร้อมทั้ง
เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองแล้วจากผู้เอาประกันภัย
และน าส่งให้แก่บริษัททันที  

2.13 นายหน้าตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญานี้ไว้เป็นความลับ  
ไม่ว่าสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดแล้วหรือไม่ก็ตาม  

2.14 นายหน้าเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ของนายหน้าตามสัญญานายหน้านี้แต่เพียงผู้เดียว 
 
ข้อ 3.  ค่าบ าเหน็จ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์  
  3.1  นายหน้ามีสิทธิได้รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ หรือสิทธิพิเศษใด ตามอัตราที่
บริษัทประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบี ยนประกันวินาศภัยก าหนด  
โดยนายหน้ามีสิทธิขอรับค่าบ าเหน็จดังกล่าวได้ เมื่อบริษัทได้รับช าระเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว  
  3.2  หากนายหน้ามีหนี้สิน ภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ ต่อบริษัท นายหน้ายินยอมให้บริษัท 
น าค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ ผลประโยชน์ใดๆ อันอาจตีราคาเป็นเงินได้ หักกลบลบหนี้กันได้ 

 3.3  ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม หากบริษัทต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย นายหน้า
ตกลงคืนค่าบ าเหน็จ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษใดๆ ที่ได้รับจากบริษัทตามสัดส่วนของเบี้ย
ประกันภัยที่บริษัทจ่ายคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้แก่บริษัททันที 

 
ข้อ 4.  หลักประกัน 

4.1  เพื่อเป็นหลักประกันการช าระหนี้ และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ นายหน้า 
ตกลงมอบหลักประกัน หรือให้มีบุคคลค้ าประกัน ดังต่อไปนี้ 
   1.  ที่ดินโฉนด / นส3 / นส3ก เลขที่......................................................... พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
..........................................ต าบล ............................................... อ าเภอ ............................................ จังหวัด 
................................. เนื้อที่............................................ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ................................................
และปลอดภาระผูกพันใดๆ ตามกฎหมาย ให้ไว้เป็นประกันการช าระหนี้และความเสียหายใดตามสัญญานี้  
ในวงเงิน .......................... บาท (......................................................) โดยนายหน้าจะด าเนินการจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ .......................................... โดยนายหน้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
จดทะเบียนจ านองและการไถ่ถอนจ านองทั้งหมด 

  2.  นาย/นาง/นางสาว......................................................... .............................เข้าท าสัญญา 
ค้ าประกันการปฏิบัติหน้าที่นายหน้า 

 3.  ............................................................................................................................................ 
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2.7  กระท าการตามที่ได้รับแต่งตั้งด้วยตนเอง หากนายหน้ามอบหมายหรือแต่งตั้งให้บุคคลอ่ืน
กระท าการแทน นายหน้าจะต้องรับผิดในความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดจากการกระท าของบุคคลที่นายหน้า
มอบหมายหรือแต่งตั้งดังกล่าวด้วยตัวเอง ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องความเสียหายต่อบุคคลที่
นายหน้ามอบหมายหรือแต่งตั้งนั้นโดยตรง  

2.8  เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทให้แก่บริษัททราบ 
ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยของบริษัทที่ถูกต้องแท้จริงแก่บุคคลที่นายหน้าติดต่อด้วย ทั้งนี้ 
นายหน้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขอเอาประกันภัยที่นายหน้าได้น าเสนอเพื่อให้บริษัท
พิจารณารับประกันภัยเป็นความจริงทุกประการ ซึ่งหากปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความเท็จ
หรือนายหน้าปกปิดข้อความจริงใดๆ ที่อาจท าให้บริษัทบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันภัยหรืออาจก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก นายหน้าจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด  

2.9  แจ้งและส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับการขอเอาประกันภัยของบุคคลแต่ละรายที่นายหน้าติดต่อ 
จัดหา ชักชวนให้แก่บริษัททันที เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท หากนายหน้ากระท าการ
ดังกล่าวล่าช้าจนเกิดวินาศภัยก่อน นายหน้ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการ
กระท าการล่าช้าดังกล่าวด้วยตนเอง 

2.10  ทวงถามและติดตามให้ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัท ภายในระยะเวลาที่
บริษัทก าหนดหรือตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก าหนดก่อน โดยนับแต่วันที่
บริษัทตกลงท าสัญญาประกันภัยตามที่นายหน้าติดต่อ ชี้ช่อง จัดหา ชักชวน และหากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระ
เบี้ยประกันภัยแก่บริษัท ภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม นายหน้าจะต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารใดๆ คืนแก่บริษัท เพื่อบริษัทจะ
ท าการยกเลิกสัญญาประกันภัยดังกล่าวต่อไป มิฉะนั้นนายหน้าต้องรับผิดช าระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดหรือ
ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองแล้ว พร้อมทั้งค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่บริษัทเสียหายจากการนั้น 

กรณีบริษัทไม่ได้รับช าระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย ภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนดหรือ
ตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัทจะด าเนินการแจ้งบอกเลิกสัญญาประกันภัยไปยังผู้เอาประกันภัยโดย
นายหน้ามีหน้าที่ในการติดตามเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองแล้วจาก  
ผู้เอาประกันภัย และน าส่งเบี้ยประกันภัยดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยทันที 

2.11  กรณีผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแก่นายหน้า นายหน้าต้องส่งเบี้ยประกันภัยดังกล่าว
ให้แก่บริษัททันที โดยนายหน้าจะต้องไม่น าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือหักค่าใช้จ่าย 
ใดๆ ทั้งสิ้น หากนายหน้าน าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์หรือหักค่าใช้จ่ายใดๆ นายหน้า
ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่น าเบี้ยประกันภัย
นั้นไปใช้หรือหาประโยชน์ และหากเกิดความสูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งนายหน้ามิได้
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น าส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท นายหน้าจะต้องรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายอ่ืนใดที่
เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะด าเนินคดีตามกฎหมาย 

2.12  กรณีผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย นายหน้าจะต้องด าเนินการให้ผู้เอาประกันภัย
ท าการเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เรียกเก็บกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารใดๆ คืนแก่บริษัท พร้อมทั้ง
เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองแล้วจากผู้เอาประกันภัย
และน าส่งให้แก่บริษัททันที  

2.13 นายหน้าตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญานี้ไว้เป็นความลับ  
ไม่ว่าสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดแล้วหรือไม่ก็ตาม  

2.14 นายหน้าเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ของนายหน้าตามสัญญานายหน้านี้แต่เพียงผู้เดียว 
 
ข้อ 3.  ค่าบ าเหน็จ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์  
  3.1  นายหน้ามีสิทธิได้รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ หรือสิทธิพิเศษใด ตามอัตราที่
บริษัทประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบี ยนประกันวินาศภัยก าหนด  
โดยนายหน้ามีสิทธิขอรับค่าบ าเหน็จดังกล่าวได้ เมื่อบริษัทได้รับช าระเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว  
  3.2  หากนายหน้ามีหนี้สิน ภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ ต่อบริษัท นายหน้ายินยอมให้บริษัท 
น าค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ ผลประโยชน์ใดๆ อันอาจตีราคาเป็นเงินได้ หักกลบลบหนี้กันได้ 

 3.3  ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม หากบริษัทต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย นายหน้า
ตกลงคืนค่าบ าเหน็จ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษใดๆ ที่ได้รับจากบริษัทตามสัดส่วนของเบี้ย
ประกันภัยที่บริษัทจ่ายคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้แก่บริษัททันที 

 
ข้อ 4.  หลักประกัน 

4.1  เพื่อเป็นหลักประกันการช าระหนี้ และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ นายหน้า 
ตกลงมอบหลักประกัน หรือให้มีบุคคลค้ าประกัน ดังต่อไปนี้ 
   1.  ที่ดินโฉนด / นส3 / นส3ก เลขที่......................................................... พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
..........................................ต าบล ............................................... อ าเภอ ............................................ จังหวัด 
................................. เนื้อที่............................................ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ................................................
และปลอดภาระผูกพันใดๆ ตามกฎหมาย ให้ไว้เป็นประกันการช าระหนี้และความเสียหายใดตามสัญญานี้  
ในวงเงิน .......................... บาท (......................................................) โดยนายหน้าจะด าเนินการจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ .......................................... โดยนายหน้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
จดทะเบียนจ านองและการไถ่ถอนจ านองทั้งหมด 

  2.  นาย/นาง/นางสาว......................................................... .............................เข้าท าสัญญา 
ค้ าประกันการปฏิบัติหน้าที่นายหน้า 

 3.  ............................................................................................................................................ 
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  4.2  หากบริษัทได้บังคับช าระหนี้เอากับผู้ค้ าประกันหรือหลักประกัน  ตาม ข้อ 4.1 แล้ว ไม่
เพียงพอแก่การช าระหนี้ทั้งหมด นายหน้ายินยอมช าระหนี้ส่วนที่ยังขาดอยู่ทั้งหมดจนกว่าจะช าระหนี้ให้แก่
บริษัทเสร็จสิ้นให้แก่บริษัทนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัท  

 4.3  เมื่อสัญญานายหน้าสิ้นสุดลง บริษัทจะคืนหรือถอนหลักประกันตามข้อ 4.1 ให้แก่นายหน้า
ต่อเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่านายหน้าไม่มีภาระหนี้หรือค่าเสียหายใดค้างช าระแก่บริษัท 

 
ข้อ 5.  การผ่อนเวลา 
  หากมีการผ่อนผันการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญานี้ ไม่ว่าครั้งใดให้ถือว่าเป็นการผ่อนผันเฉพาะครั้ง
คราวนั้นเท่านั้น จะน ามาอ้างเป็นเหตุในการผ่อนผันในครั้งอ่ืนๆ ไม่ได้ ทั้งนี้ การผ่อนผันจะมีผลต่อคู่สัญญาก็
ต่อเมื่อคู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิบังคับให้เป็นไปตามสัญญานี้ได้ท าเป็นหนังสือแจ้งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

   
ข้อ 6.  การสิ้นสุดของสัญญา 

6.1  หากนายหน้าประพฤติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันพึงปฏิบัติใน
ฐานะนายหน้าหรือกระท าใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย บริษัทมีสิทธิ
เลิกสัญญานี้ได้ทันที โดยนายหน้ายินยอมให้บริษัทระงับการออกกรมธรรม์ประกันภัยหรือส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่นายหน้าจัดหามาได้ และยินยอมให้บริษัทถอดถอนการเป็นนายหน้าของ
บริษัทได้ทันที 

6.2  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

6.3  นายหน้าขาดคุณสมบัติการเป็นนายหน้าประกันวนิาศภัยตามกฎหมาย ถูกเพิกถอนหรือไม่ต่อ
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม 

6.4  นายหน้าด าเนินการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัย  

 
สัญญาฉบับนี้มีข้อความถูกต้องตรงกัน 2 ฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจตรงกันและเพื่อเป็น

หลักฐาน คู่สัญญาได้ลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังปรากฏข้างต้น 
และคู่สัญญาเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
 
ลงชื่อ..................................................................นายหน้า      ลงชื่อ...................................................................บริษัท 
       (................................................................)      (.................................................................) 
    
ลงชื่อ ................................................................. พยาน  ลงชื่อ ................................................................ พยาน 
       (................................................................)       (...............................................................)  

 
 

บทที่ 5  
ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 

 
อาจารยธ์โนดม โลกาพัฒนา 
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