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 (3) 

คํานํา 
 

 
คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย เปนโครงการเพิ่มศักยภาพคนกลางประกันภัย ที่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ทําการพัฒนาข้ึนเพื่อใชเปนเอกสารประกอบการอบรมความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัยสําหรับผูขอตออายุใบอนุญาต
เปนนายหนาประกันวินาศภัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง 
กําหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัย สําหรับผูขอรับและขอตออายุใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย  

ในการพัฒนาคูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดจัดตั้ง
คณะกรรมการกลุมผลิต ซึ่งประกอบดวยนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในวิชาชีพ จํานวน 9 ทาน รวมถึง  
ผูรวมผลิตภายนอกอีก 8 ทาน มาเปนผูเขียนเนื้อหาตามความรูความชํานาญในแตละดาน จากนั้นไดมีการสงงานให
ผูทรงคุณวุฒิที่สํานักงาน คปภ. แตงตั้งอีกจํานวนหนึ่ง (ตามรายนามในกิตติกรรมประกาศ) เพื่อพิจารณา ตลอดจน 
ใหคําแนะนําในการปรับปรุงใหเนื้อหาของคูมือดังกลาวถูกตองและสมบูรณมากข้ึน  

คณะกรรมการกลุมผลิตฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัยเลมนี้จะอํานวย
ประโยชนแกนายหนาประกันวินาศภัยและผูเก่ียวของตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม หากยังมีขอบกพรอง
ประการใดในคูมือเลมนี้ คณะกรรมการกลุมผลิตฯ ใครขออภัยไว ณ ที่นี้ 

 
    

  คณะกรรมการกลุมผลิตคูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกนัวินาศภัย 
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การจัดทําคูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัยคร้ังนี้ สําเร็จไดดวยความรวมมืออยางดียิ่งจาก

ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งภายนอกและภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคามารวมใหความคิดเห็นและคําแนะนําที่ทรงคุณคายิ่งจนทําใหการพัฒนาคูมือดังกลาว
สําเร็จเปนอยางดี 

คณะกรรมการกลุมผลิตขอขอบพระคุณเปนอยางสูงตอทุกทาน ดังมีรายนามตอไปนี้ 
 คณะทํางานพัฒนาความรูและหลักสูตรการประกันภัย และขอสอบใบอนุญาตเปนตัวแทนและนายหนา
ประกันภัย (คําสั่งสํานักงาน คปภ. ที่ 71/2560) 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวนิาศภัย 

 
อาจารยว์ิวัฒน์ชัย อมรกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทท่ี 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย             นว. 3  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  
 1.1 การประกันภัยค ้าจุนในสัญญาประกันภัย  
  1.2 การประกันภัยในการรับขนในสัญญาประกันภัย 
 
แนวคิด  

1.  การประกันภัยค ้าจุน เป็นสัญญาประกันภัยที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากการประกันวินาศภัยทั่วไป
ตรงที่ผู้เอาประกันภัยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับประกันภัยเข้ามาคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของตน 
เวลาที่ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือกระทั่งความ
สูญเสีย หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  โดยให้บุคคลภายนอกผู้เสียหายสามารถ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเงินจ้านวนหนึ่งจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรง 

2.  การประกันภัยในการรับขนเป็นสัญญาประกันภัยทีผู่้ส่งเองในฐานะผู้เอาประกันภัยตกลงให้ผู้รับประกันภัย
มารับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ หากทรัพย์สินที่ตนส่งนั นได้รับความเสียหายขึ นมาจากภัยที่คุ้มครอง
ในระหว่างการขนส่ง หรือมีลักษณะเป็นสัญญาประกันภัยที่ผู้ขนส่ง ซึ่งรับมอบมาจากผู้ส่ง หรือผู้รับตราส่ง 
เพื่อน้าไปส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่ง ณ จุดหมายปลายทาง ได้มาท้าประกันภัยกับผู้รับประกันภัย หากว่า  
ทรัพย์สินที่ตนท้าการขนส่งนั นได้เกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง อันเป็นความรับผิดตามกฎหมาย
ของผู้ขนส่งเอง ก็ให้ผู้รับประกันภัยท้าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ตราส่ง หรือผู้รับตราส่ง แล้วแต่กรณี  

 
วัตถุประสงค์  
  เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
  1.  อธิบายการประกันภัยค ้าจุนในสัญญาประกันภัยได้  
  2.  อธิบายการประกันภัยในการรับขนในสัญญาประกันภัยได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันวินาศภยั     1-3 
 

เรื่องที่ 1.1  
การประกันภัยค ้าจุนในสัญญาประกันภัย 
   
 

ค้าว่า “การประกันภัยค ้าจุน” หรือที่รู้จักคุ้นเคยในชื่อว่า “การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก” หรือ “การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม” ซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยเวลาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน ทั งในเรื่องของทรัพย์สิน หรือในเร่ืองของชีวิต 
ร่างกายของบุคคลอื่น  

การประกันภัยค ้าจุนส่วนใหญ่จะนิยมท้ากันอยู่ในประเภทการประกันภัยรถยนต์ ส่วนประเภทการประกันภัย
อ่ืน เร่ิมได้รับความสนใจมากขึ นเป็นล้าดับ ดังเช่นในการประกันภัยความรับผิดส้าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเป็นคนกลาง
ประกันภัย ซึ่งมีโอกาสความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ นในเรื่องการให้ค้าปรึกษาแนะน้า และเร่ืองการจัดการการประกันภัยให้แก่
ผู้บริโภค เป็นต้น 

ภาครัฐเองก็ตระหนักถึงความส้าคัญ และสนับสนุนให้การประกันภัยประเภทนี แพร่หลายออกไปด้วยการ
ก้าหนดให้เป็นการประกันภัยภาคบังคับส้าหรับกิจการบางประเภท เช่น อาคารสาธารณะ หอพัก กิจการควบคุมที่มี
น ้ามันหรือก๊าซเก็บอยู่เป็นจ้านวนมาก รถยนต์โดยสารสาธารณะ ซึ่งต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความ
เสียหายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น  

การประกันภัยค ้าจุนเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง จึงตกอยู่ภายใต้หลักการของการประกันวินาศภัย
ทั่วไปด้วย  

ในการศึกษาท้าความเข้าใจการประกันภัยค ้าจุน ได้จัดเนื อหาเป็นล้าดับดังนี  1) ความหมายของการประกันภัย
ค ้าจุน 2) ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอ่ืน 3) ข้อแตกต่างจากหลักการรับช่วงสิทธิ 4) ข้อแตกต่างจาก
สัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก และ 5) อายุความ 
 
1. ความหมายของการประกันภัยค ้าจุน    

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคแรก ได้บัญญัติให้ความหมายของการประกันภัยค ้าจุน
เอาไว้ว่า  

“อันว่าประกันภัยค ้าจุนนั น คือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนาม
ของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ” 

การประกันภัยค ้าจุนจึงหมายความถึง การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือต่อบุคคลที่สาม 
เนื่องจากสัญญาประกันภัยค ้าจุนเปน็สัญญาระหว่างผู้เอาประกันภัย “บุคคลที่หนึ่ง” กับผู้รับประกันภัย “บุคคลที่สอง” 
ซึ่งมาตกลงกันว่า ถ้าผู้เอาประกันภัยบุคคลที่หนึ่งไปท้าความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทท่ี 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย             นว. 3  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  
 1.1 การประกันภัยค ้าจุนในสัญญาประกันภัย  
  1.2 การประกันภัยในการรับขนในสัญญาประกันภัย 
 
แนวคิด  

1.  การประกันภัยค ้าจุน เป็นสัญญาประกันภัยที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากการประกันวินาศภัยทั่วไป
ตรงที่ผู้เอาประกันภัยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับประกันภัยเข้ามาคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของตน 
เวลาที่ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือกระทั่งความ
สูญเสีย หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  โดยให้บุคคลภายนอกผู้เสียหายสามารถ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเงินจ้านวนหนึ่งจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรง 

2.  การประกันภัยในการรับขนเป็นสัญญาประกันภัยทีผู่้ส่งเองในฐานะผู้เอาประกันภัยตกลงให้ผู้รับประกันภัย
มารับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ หากทรัพย์สินที่ตนส่งนั นได้รับความเสียหายขึ นมาจากภัยที่คุ้มครอง
ในระหว่างการขนส่ง หรือมีลักษณะเป็นสัญญาประกันภัยที่ผู้ขนส่ง ซึ่งรับมอบมาจากผู้ส่ง หรือผู้รับตราส่ง 
เพื่อน้าไปส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่ง ณ จุดหมายปลายทาง ได้มาท้าประกันภัยกับผู้รับประกันภัย หากว่า  
ทรัพย์สินที่ตนท้าการขนส่งนั นได้เกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง อันเป็นความรับผิดตามกฎหมาย
ของผู้ขนส่งเอง ก็ให้ผู้รับประกันภัยท้าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ตราส่ง หรือผู้รับตราส่ง แล้วแต่กรณี  

 
วัตถุประสงค์  
  เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
  1.  อธิบายการประกันภัยค ้าจุนในสัญญาประกันภัยได้  
  2.  อธิบายการประกันภัยในการรับขนในสัญญาประกันภัยได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันวินาศภยั     1-3 
 

เรื่องที่ 1.1  
การประกันภัยค ้าจุนในสัญญาประกันภัย 
   
 

ค้าว่า “การประกันภัยค ้าจุน” หรือที่รู้จักคุ้นเคยในชื่อว่า “การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก” หรือ “การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม” ซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยเวลาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน ทั งในเรื่องของทรัพย์สิน หรือในเร่ืองของชีวิต 
ร่างกายของบุคคลอื่น  

การประกันภัยค ้าจุนส่วนใหญ่จะนิยมท้ากันอยู่ในประเภทการประกันภัยรถยนต์ ส่วนประเภทการประกันภัย
อ่ืน เร่ิมได้รับความสนใจมากขึ นเป็นล้าดับ ดังเช่นในการประกันภัยความรับผิดส้าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเป็นคนกลาง
ประกันภัย ซึ่งมีโอกาสความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ นในเรื่องการให้ค้าปรึกษาแนะน้า และเร่ืองการจัดการการประกันภัยให้แก่
ผู้บริโภค เป็นต้น 

ภาครัฐเองก็ตระหนักถึงความส้าคัญ และสนับสนุนให้การประกันภัยประเภทนี แพร่หลายออกไปด้วยการ
ก้าหนดให้เป็นการประกันภัยภาคบังคับส้าหรับกิจการบางประเภท เช่น อาคารสาธารณะ หอพัก กิจการควบคุมที่มี
น ้ามันหรือก๊าซเก็บอยู่เป็นจ้านวนมาก รถยนต์โดยสารสาธารณะ ซึ่งต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความ
เสียหายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น  

การประกันภัยค ้าจุนเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง จึงตกอยู่ภายใต้หลักการของการประกันวินาศภัย
ทั่วไปด้วย  

ในการศึกษาท้าความเข้าใจการประกันภัยค ้าจุน ได้จัดเนื อหาเป็นล้าดับดังนี  1) ความหมายของการประกันภัย
ค ้าจุน 2) ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอ่ืน 3) ข้อแตกต่างจากหลักการรับช่วงสิทธิ 4) ข้อแตกต่างจาก
สัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก และ 5) อายุความ 
 
1. ความหมายของการประกันภัยค ้าจุน    

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคแรก ได้บัญญัติให้ความหมายของการประกันภัยค ้าจุน
เอาไว้ว่า  

“อันว่าประกันภัยค ้าจุนนั น คือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนาม
ของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ” 

การประกันภัยค ้าจุนจึงหมายความถึง การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือต่อบุคคลที่สาม 
เนื่องจากสัญญาประกันภัยค ้าจุนเปน็สัญญาระหว่างผู้เอาประกันภัย “บุคคลที่หนึ่ง” กับผู้รับประกันภัย “บุคคลที่สอง” 
ซึ่งมาตกลงกันว่า ถ้าผู้เอาประกันภัยบุคคลที่หนึ่งไปท้าความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

ที่เรียกเป็น “บุคคลที่สาม” อันผู้เอาประกันภัยจ้าต้องรับผิดตามกฎหมาย ก็ให้ผู้รับประกันภัยบุคคลที่สองช่วยไป 
ค ้าจุน1 ให้ ด้วยการไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลท่ีสามผู้เสียหายในนามของผู้เอาประกันภัยด้วย  

สาเหตุที ่เรียกเป็นบุคคลที่หนึ่ง สอง และสามนั น เนื่องจากในอดีต ผู ้เอาประกันภัยเป็นผู ้ริเริ ่มไปขอซื อ
ประกันภัยโดยตรงกับผู้รับประกันภัย มากกว่าที่ผู้รับประกันภัยไปติดต่อชักชวนให้มาท้าประกันภัย ดังนั น ในการ
ประกันภัยทรัพย์สิน บางครั งจะเรียกว่า “การประกันภัยส้าหรับบุคคลที่หนึ่ง (First-party Insurance)”2 เพื่อแสดงว่า 
บุคคลที่หนึ่งจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่น้ามาท้าประกันภัย ไม่อาจน้าเอาทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนที่ตนมิได้
มีส่วนได้เสียมาท้าได้ หากจะกระท้า ก็ด้วยการท้าเป็นการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามเท่านั น  
 
2. ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่น 

สัญญาประกันภัยค ้าจุน หรือการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกมีข้อแตกต่างที่ส้าคัญ
จากสัญญาประกันภัยอื่นทั่วไป ดังนี   

2.1  เป็นสัญญาประกันภัยที่ก้าหนดให้ผู้รับประกันภัยรับผิดในนามของผู้เอาประกันภัย สัญญาประกันภัย
ค ้าจุนเป็นสัญญาที่ก้าหนดให้ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดในนามของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการกระท้าผิดของ  
ผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก  

2.2  มีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นความรับผิดตามกฎหมาย สัญญาประกันภัยอื่นท่ัวไปนั น ผู้เอาประกันภัยมี
วัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้รับประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ นแก่ทรัพย์สิน หรือชีวิต ร่างกายที่ตนเองมีส่วน
ได้เสียอยู่ โดยมีวัตถุที่เอาประกันภัย คือ ทรัพย์สิน หรือชีวิต ร่างกายของผู้เอาประกันภัย ขณะที่สัญญาประกันภัย  
ค ้าจุน วัตถุประสงค์ของผู้เอาประกันภัยต้องการให้ผู้รับประกันภัยเข้ามาคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของตน 
เวลาที่ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือกระทั่งความสูญเสีย หรือ
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนั นก็ตาม ดังนั น วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมาย
นั่นเอง 

 
ตัวอย่างที่ 1.1 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง สัญญาประกันภัยค ้าจุน ผู้รับประกันภัย จ้าเลยที่ 3 มีหน้าที่ต้องรับผิด

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของ จ. ผู้เอาประกันภัย และรวมถึงจ้าเลยที่ 1 ซึ่งได้ขับรถคันที่เอาประกันภัยโดย 
ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเองตามข้อก้าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ดังกล่าว ซึ่งได้ไปกระท้าผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีนี ด้วย  

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 563/2538 จ. เป็นผู้เอำประกันภัยรถยนต์ไว้กับจ ำเลยที่ 3 แม้จะมีข้อสัญญาตำม
กรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 2.3 ว่ำ บริษัทจะใช้ค่ำสินไหมทดแทนในนำมของผู้เอำประกันภัย เม่ือผู้เอำประกันภัยต้อง
รับผิดตำมกฎหมำยก็ตำม แต่กรมธรรม์ดังกล่ำว ข้อ 2.8 ก็มีข้อควำมว่ำ บริษัทจะถือว่ำบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์
โดยได้รับควำมยินยอมจำกผู้เอำประกันภัย เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอำประกันภัยเอง จ้าเลยที่ 2 น้ารถยนต์คันดังกล่าวไปใช้ 
โดยให้จ้าเลยที่ 1 ลูกจ้างของตนเป็นคนขับ แล้วเกิดเหตุคดีนี  จึงต้องถือว่า จ ำเลยที่ 1 ขับรถโดยควำมยินยอมจำก 
 
 1 ค ้าจุน หมายถึง อุดหนุนให้ด้ารงอยู่ได้ (พจนานุกรม ศัพท์ไทย-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) 

2 Insurance Fraud Handbook, 2009 by the Association of Certified Fraud Examiners, Inc., USA, Page 33   
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ผู้เอำประกันภัย และมีฐำนะเป็นเสมือนผู้เอำประกันภัยเอง เมื่อจ ำเลยที่ 1 ท ำละเมิด และต้องรับผิดชดใช้ค่ำ
สินไหมทดแทนแก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 จ ำเลยที่ 3 ก็ต้องรับผิดในฐำนะผู้รับ
ประกันภัย ตำมสัญญำ ข้อ 2.8 ซึ่งเป็นข้อตกลงพิเศษ หาได้ขัดกับมาตรา 887 วรรคหนึ่งไม่ 

 
สัญญาประกันภัยค ้าจุนตกอยู่ภายใต้หลักส่วนได้เสียเช่นเดียวกับสัญญาประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไปด้วย คือ  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีความสัมพันธ์ตามกฎหมายกับวัตถุที่เอาประกันภัยด้วยว่า ถ้าตนไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลภายนอก ตนเองจะได้รับความสูญเสียทางการเงิน ในการที่จะต้องไปรับผิดชดใช้ค่าสินไหมท ดแทนให้แก่
บุคคลภายนอกผู้เสียหาย แต่ได้ท้าการโอนความเสี่ยงภัยนี ไปให้แก่ผู้รับประกันภัยท้าหน้าที่ชดใช้แทนแล้ว  เช่น ผู้เอา
ประกันภัยเป็นเจ้าของรถยนต์ขับไปชนท้ายรถยนต์คันอ่ืน ด้วยความประมาทเลินเล่อ ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของบ้าน
ต้นเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร แล้วลุกลามไปไหม้บ้านคนอ่ืนที่อยู่ข้างเคียงได้รับความเสียหาย หรือผู้เอาประกันภัย
เป็นนายจ้างที่ต้องรับผิดต่อลูกจ้างจากอุบัติเหตุในสถานที่ท้างาน เป็นต้น  

2.3  เป็นความรับผิดตามกฎหมายที่ก้าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ โดยหลักกฎหมายจะบัญญัติ
ให้บุคคลต้องใช้สิทธิของตนโดยสุจริต และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายเหล่านั นบัญญัติไว้ มิฉะนั นแล้ว บุคคลนั น
อาจมีความรับผิดตามกฎหมายขึ นมาได้ ดังนั น หากผู้เอาประกันภัยละเลย หรือท้าหน้าที่ตามกฎหมายของตนไม่ดีพอ 
เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ตนก็จ้าต้องรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้ว่าจ้าง 
ท้าของซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกผู้รับเหมาดังกล่าว หรือในส่วนการงานที่สั่ง
ให้ท้า หรือค้าสั่งที่ตนให้ไว้ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 หรือผู้เอาประกันภัยซึ่ง
เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่ต้องบ้ารุงรักษาสิ่งปลูกสร้างนั น ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 434 หรือผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ใช้รถยนต์มีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควร ดังที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 เป็นต้น 

 
ตัวอย่างที่ 1.2 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การละเลย หรือไม่ท้าหน้าที่ตามที่กฎหมายก้าหนด เป็นคดีที่

บุคคลภายนอกผู้เสียหายจากการตอกเสาเข็มในโครงการก่อสร้างของจ้าเลย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลยที่ 1 ผู้ว่าจ้าง
กับจ้าเลยที่ 2 ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร (ผู้รับจ้างท้าของ) ให้ต้องรับผิด แม้ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารจ้าเลยที่ 2 จะพ้นผิด 
เพราะมิได้กระท้าผิดโดยตรง แต่ผู้ว่าจ้างจ้าเลยที่ 1 ยังคงต้องรับผิดอยู่ดี ส้าหรับความผิดของผู้รับเหมาการตอกเสาเข็ม 
เนื่องจากมิได้ท้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกผู้รับเหมาดังกล่าว หรือในส่วนการงานที่สั่งให้ท้า หรือค้าสั่ง 
ที่ตนให้ไว้ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4304/2558 โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจ้าเลยที่ 1 ร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ น
จากการด้าเนินการตอกเสาเข็มในโครงการบ้านพักอาศัยของจ้าเลยที่ 1 ซึ่งอยู่ติดกับอาคารพิพาทของโจทก์ แม้โจทก์
จะบรรยายฟ้องระบุเพียงว่าจ้าเลยที่ 1 ตกลงให้จ้าเลยที่ 2 เป็นผู้ก่อสร้าง ก็มีความหมายอยู่ในตัวว่า จ ำเลยที่ 1 คือ
ผู้ว่ำจ้ำง ส่วนจ้าเลยที่ 2 คือผู้รับจ้าง และแม้ความจริงจะปรากฏว่าจ้าเลยที่ 2 เพียงรับจ้างก่อสร้างอาคาร มิได้รับจ้าง
ตอกเสาเข็มด้วย อันท้าให้จ้าเลยที่ 2 พ้นความรับผิดจากความเสียหายที่เกิดขึ นก็ตาม แต่ส้าหรับจ้าเลยที่ 1 นั น ไม่ว่ำ
จะจ้ำงใครเข้ำไปตอกเสำเข็มในที่ดินพิพำท ก็ยังคงสถำนะควำมเป็นผู้ว่ำจ้ำงอยู่เช่นเดิม จ ำเลยที่ 1 จึงไม่พ้นควำม
ผูกพันในฐำนะผู้ว่ำจ้ำงท ำของ ภำยใต้บังคับของ ป.พ.พ. มำตรำ 428 ฉะนั น การพ้นความรับผิดของจ้าเลยที่ 2 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ที่เรียกเป็น “บุคคลที่สาม” อันผู้เอาประกันภัยจ้าต้องรับผิดตามกฎหมาย ก็ให้ผู้รับประกันภัยบุคคลที่สองช่วยไป 
ค ้าจุน1 ให้ ด้วยการไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลท่ีสามผู้เสียหายในนามของผู้เอาประกันภัยด้วย  

สาเหตุที ่เรียกเป็นบุคคลที่หนึ่ง สอง และสามนั น เนื่องจากในอดีต ผู ้เอาประกันภัยเป็นผู ้ริเริ ่มไปขอซื อ
ประกันภัยโดยตรงกับผู้รับประกันภัย มากกว่าที่ผู้รับประกันภัยไปติดต่อชักชวนให้มาท้าประกันภัย ดังนั น ในการ
ประกันภัยทรัพย์สิน บางครั งจะเรียกว่า “การประกันภัยส้าหรับบุคคลที่หนึ่ง (First-party Insurance)”2 เพื่อแสดงว่า 
บุคคลที่หนึ่งจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่น้ามาท้าประกันภัย ไม่อาจน้าเอาทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนที่ตนมิได้
มีส่วนได้เสียมาท้าได้ หากจะกระท้า ก็ด้วยการท้าเป็นการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามเท่านั น  
 
2. ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่น 

สัญญาประกันภัยค ้าจุน หรือการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกมีข้อแตกต่างที่ส้าคัญ
จากสัญญาประกันภัยอื่นทั่วไป ดังนี   

2.1  เป็นสัญญาประกันภัยที่ก้าหนดให้ผู้รับประกันภัยรับผิดในนามของผู้เอาประกันภัย สัญญาประกันภัย
ค ้าจุนเป็นสัญญาที่ก้าหนดให้ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดในนามของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการกระท้าผิดของ  
ผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก  

2.2  มีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นความรับผิดตามกฎหมาย สัญญาประกันภัยอื่นทั่วไปนั น ผู้เอาประกันภัยมี
วัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้รับประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ นแก่ทรัพย์สิน หรือชีวิต ร่างกายที่ตนเองมีส่วน
ได้เสียอยู่ โดยมีวัตถุที่เอาประกันภัย คือ ทรัพย์สิน หรือชีวิต ร่างกายของผู้เอาประกันภัย ขณะที่สัญญาประกันภัย  
ค ้าจุน วัตถุประสงค์ของผู้เอาประกันภัยต้องการให้ผู้รับประกันภัยเข้ามาคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของตน 
เวลาที่ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือกระทั่งความสูญเสีย หรือ
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนั นก็ตาม ดังนั น วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมาย
นั่นเอง 

 
ตัวอย่างที่ 1.1 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง สัญญาประกันภัยค ้าจุน ผู้รับประกันภัย จ้าเลยที่ 3 มีหน้าที่ต้องรับผิด

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของ จ. ผู้เอาประกันภัย และรวมถึงจ้าเลยที่ 1 ซึ่งได้ขับรถคันที่เอาประกันภัยโดย 
ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเองตามข้อก้าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ดังกล่าว ซึ่งได้ไปกระท้าผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีนี ด้วย  

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 563/2538 จ. เป็นผู้เอำประกันภัยรถยนต์ไว้กับจ ำเลยที่ 3 แม้จะมีข้อสัญญาตำม
กรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 2.3 ว่ำ บริษัทจะใช้ค่ำสินไหมทดแทนในนำมของผู้เอำประกันภัย เม่ือผู้เอำประกันภัยต้อง
รับผิดตำมกฎหมำยก็ตำม แต่กรมธรรม์ดังกล่ำว ข้อ 2.8 ก็มีข้อควำมว่ำ บริษัทจะถือว่ำบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์
โดยได้รับควำมยินยอมจำกผู้เอำประกันภัย เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอำประกันภัยเอง จ้าเลยที่ 2 น้ารถยนต์คันดังกล่าวไปใช้ 
โดยให้จ้าเลยที่ 1 ลูกจ้างของตนเป็นคนขับ แล้วเกิดเหตุคดีนี  จึงต้องถือว่า จ ำเลยที่ 1 ขับรถโดยควำมยินยอมจำก 
 
 1 ค ้าจุน หมายถึง อุดหนุนให้ด้ารงอยู่ได้ (พจนานุกรม ศัพท์ไทย-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) 

2 Insurance Fraud Handbook, 2009 by the Association of Certified Fraud Examiners, Inc., USA, Page 33   
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ผู้เอำประกันภัย และมีฐำนะเป็นเสมือนผู้เอำประกันภัยเอง เมื่อจ ำเลยที่ 1 ท ำละเมิด และต้องรับผิดชดใช้ค่ำ
สินไหมทดแทนแก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 จ ำเลยที่ 3 ก็ต้องรับผิดในฐำนะผู้รับ
ประกันภัย ตำมสัญญำ ข้อ 2.8 ซึ่งเป็นข้อตกลงพิเศษ หาได้ขัดกับมาตรา 887 วรรคหนึ่งไม่ 

 
สัญญาประกันภัยค ้าจุนตกอยู่ภายใต้หลักส่วนได้เสียเช่นเดียวกับสัญญาประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไปด้วย คือ  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีความสัมพันธ์ตามกฎหมายกับวัตถุที่เอาประกันภัยด้วยว่า ถ้าตนไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลภายนอก ตนเองจะได้รับความสูญเสียทางการเงิน ในการที่จะต้องไปรับผิดชดใช้ค่าสินไหมท ดแทนให้แก่
บุคคลภายนอกผู้เสียหาย แต่ได้ท้าการโอนความเสี่ยงภัยนี ไปให้แก่ผู้รับประกันภัยท้าหน้าที่ชดใช้แทนแล้ว  เช่น ผู้เอา
ประกันภัยเป็นเจ้าของรถยนต์ขับไปชนท้ายรถยนต์คันอ่ืน ด้วยความประมาทเลินเล่อ ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของบ้าน
ต้นเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร แล้วลุกลามไปไหม้บ้านคนอ่ืนที่อยู่ข้างเคียงได้รับความเสียหาย หรือผู้เอาประกันภัย
เป็นนายจ้างที่ต้องรับผิดต่อลูกจ้างจากอุบัติเหตุในสถานที่ท้างาน เป็นต้น  

2.3  เป็นความรับผิดตามกฎหมายที่ก้าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ โดยหลักกฎหมายจะบัญญัติ
ให้บุคคลต้องใช้สิทธิของตนโดยสุจริต และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายเหล่านั นบัญญัติไว้ มิฉะนั นแล้ว บุคคลนั น
อาจมีความรับผิดตามกฎหมายขึ นมาได้ ดังนั น หากผู้เอาประกันภัยละเลย หรือท้าหน้าที่ตามกฎหมายของตนไม่ดีพอ 
เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ตนก็จ้าต้องรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้ว่าจ้าง 
ท้าของซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกผู้รับเหมาดังกล่าว หรือในส่วนการงานที่สั่ง
ให้ท้า หรือค้าสั่งที่ตนให้ไว้ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 หรือผู้เอาประกันภัยซึ่ง
เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่ต้องบ้ารุงรักษาสิ่งปลูกสร้างนั น ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 434 หรือผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ใช้รถยนต์มีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควร ดังที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 เป็นต้น 

 
ตัวอย่างที่ 1.2 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การละเลย หรือไม่ท้าหน้าที่ตามที่กฎหมายก้าหนด เป็นคดีที่

บุคคลภายนอกผู้เสียหายจากการตอกเสาเข็มในโครงการก่อสร้างของจ้าเลย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลยที่ 1 ผู้ว่าจ้าง
กับจ้าเลยที่ 2 ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร (ผู้รับจ้างท้าของ) ให้ต้องรับผิด แม้ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารจ้าเลยที่ 2 จะพ้นผิด 
เพราะมิได้กระท้าผิดโดยตรง แต่ผู้ว่าจ้างจ้าเลยที่ 1 ยังคงต้องรับผิดอยู่ดี ส้าหรับความผิดของผู้รับเหมาการตอกเสาเข็ม 
เนื่องจากมิได้ท้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกผู้รับเหมาดังกล่าว หรือในส่วนการงานที่สั่งให้ท้า หรือค้าสั่ง 
ที่ตนให้ไว้ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4304/2558 โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจ้าเลยที่ 1 ร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ น
จากการด้าเนินการตอกเสาเข็มในโครงการบ้านพักอาศัยของจ้าเลยที่ 1 ซึ่งอยู่ติดกับอาคารพิพาทของโจทก์ แม้โจทก์
จะบรรยายฟ้องระบุเพียงว่าจ้าเลยที่ 1 ตกลงให้จ้าเลยที่ 2 เป็นผู้ก่อสร้าง ก็มีความหมายอยู่ในตัวว่า จ ำเลยที่ 1 คือ
ผู้ว่ำจ้ำง ส่วนจ้าเลยที่ 2 คือผู้รับจ้าง และแม้ความจริงจะปรากฏว่าจ้าเลยที่ 2 เพียงรับจ้างก่อสร้างอาคาร มิได้รับจ้าง
ตอกเสาเข็มด้วย อันท้าให้จ้าเลยที่ 2 พ้นความรับผิดจากความเสียหายที่เกิดขึ นก็ตาม แต่ส้าหรับจ้าเลยที่ 1 นั น ไม่ว่ำ
จะจ้ำงใครเข้ำไปตอกเสำเข็มในที่ดินพิพำท ก็ยังคงสถำนะควำมเป็นผู้ว่ำจ้ำงอยู่เช่นเดิม จ ำเลยที่ 1 จึงไม่พ้นควำม
ผูกพันในฐำนะผู้ว่ำจ้ำงท ำของ ภำยใต้บังคับของ ป.พ.พ. มำตรำ 428 ฉะนั น การพ้นความรับผิดของจ้าเลยที่ 2 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เนื่องเพราะมิได้เป็นผู้รับจ้างจากจ้าเลยที่ 1 ในการตอกเสาเข็มจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัว ค้าพิพากษาศาลชั นต้นเฉพาะ
จ้าเลยที่ 1 ให้ช้าระค่าเสียหายแก่โจทก์ จึงมิใช่เป็นเรื่องของการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค้าฟ้อง 
ไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคหนึ่ง  

 
2.4  มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ได้รับความเสียหาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคแรก 

ซึ่งบัญญัติว่า  
“อันว่าประกันภัยค ้าจุนนั น คือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนาม

ของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัย อันเกิดขึ นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ” 
ค้าว่า “บุคคลอีกคนหนึ่ง” หมายถึง บุคคลภายนอกอ่ืนที่มิใช่ตัวผู้เอาประกันภัยเอง หรือตัวแทนของผู้เอา

ประกันภัย ในกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดประเภทต่างๆ ผู้รับประกันภัยอาจมีการก้าหนดค้านิยามค้าว่า “บุคคล 
ภายนอก” ให้เพียงหมายถึงเฉพาะบุคคลดังที่ก้าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดฉบับนั นๆ ก็ได้ 

 
ตัวอย่างที่ 1.3 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง เป็นบุคคลภายนอก คือ พ. เป็นเพียงเพื่อนของบุตรผู้เอาประกันภัย 

และเป็นผู้อาศัยนั่งอยู่ในรถคันที่เอาประกันภัยเท่านั น จึงมิใช่ลูกจ้าง หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัยดังที่
ก้าหนดยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อ พ. บุคคลภายนอกเสียชีวิตเนื่องจากรถคันที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ
ชนกับรถคันอ่ืน ผู้รับประกันภัยค ้าจุนรถคันที่เอาประกันภัยจึงต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยดังกล่าว 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2381/2522 ตามข้อสัญญาในกรมธรรม์ประกันภัย จ้าเลยตกลงจะจ่ายเงินชดใช ้เพื่อ
ความรับผิดตามกฎหมายที่จะต้องชดใช้ค่าทดแทน เพื่อมรณกรรมหรือบาดเจ็บของบุคคลใด อันเกิดแต่รถยนต์คันที่เอา
ประกันภัย เว้นแต่มรณกรรมหรือบาดเจ็บนั น เกิดแก่ลูกจ้างหรือบุคคลผู้อยู่ในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย  เมื่อ พ. 
เป็นผู้อำศัยนั่งมำในรถคันที่เอำประกันภัย แต่มิได้เป็นผู้ร่วมครัวเรือน หรือเป็นลูกจ้ำงของผู้เอำประกันภัย คงเป็น
เพียงเพื่อนของบุตรผู้เอำประกันภัยเท่ำนั้น เมื่อรถคันที่จ ำเลยรับประกันภัยเกิดชนกับรถอื่น เป็นเหตุให้ พ. ถึงแก่
ควำมตำย ผู้เสียหำยจึงชอบที่จะได้รับค่ำสินไหมทดแทนจำกจ ำเลยโดยตรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 887 วรรคสอง 

 
อนึ่ง ส้าหรับค่าสินไหมทดแทนซึ่งบุคคลภายนอกผู้เสียหายจะได้รับการชดใช้นั น ต้องอยู่ในความหมายของ 

ค้าว่า “วินาศภัย” คือ ต้องประเมินราคาเป็นเงินได้ด้วย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าขาดอุปการะเลี ยงดู  
ค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ค่าขาดรายได้ เป็นต้น  

2.5  บุคคลภายนอกผู้เสียหายมีสิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ให้แก่ตนโดยตรงได้ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคสองและวรรคสาม บัญญัติว่า  

“บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่
ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านี หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจ้านวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั นได้ไม่ ในคดี
ระหว่างบุคคลผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยนั น ท่านให้ผู้ต้องเสียหายเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีด้วย 
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อนึ่ง ผู้รับประกันภัยนั นแม้จะได้ส่งค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ก็ยังหาหลุดพ้นจากความรับ
ผิดต่อบุคคลผู้ต้องเสียหายนั นไม่ เว้นแต่ตนจะพิสูจน์ได้ว่า สินไหมทดแทนนั นผู้เอาประกันภัยได้ใช้ให้แก่ผู้ต้องเสียหาย
แล้ว” 

เมื่อเกิดความเสียหายจากความผิดของผู้เอาประกันภัย บุคคลภายนอกผู้เสียหายมีสิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัย
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนโดยตรงได้ โดยไม่จ้าต้องชดใช้ให้แก่ผู้ เอาประกันภัยก่อน แล้วค่อยให้ผู้เอาประกันภัย
มาชดใช้ให้แก่บุคคลภายนอกผู้เสียหายอีกทอดหนึ่ง ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั น บุคคลภายนอกผู้เสียหายแทนที่จะได้รับการทุเลา
ความเสียหายที่เกิดขึ นโดยทันท่วงที กลับต้องรอเนิ่นช้าออกไป กฎหมายจึงบัญญัติเป็นพิเศษให้บุคคลภายนอก
ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องโดยตรงเอากับผู้รับประกันภัยได้เลย แม้จะมิได้มีความสัมพันธ์เป็นคู่สัญญาประกันภัย
เหมือนดังเช่นในสัญญาประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไป จึงจะมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนได้ 

อย่างไรก็ดี แม้ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว ก็มิได้ส่งผลท้าให้สิทธินี 
ของบุคคลภายนอกต้องหมดสิ นไป บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั นคงยังมีสิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ให้แก่ตนได้
เช่นเดิม และผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ จากนั นค่อยไปติดตามเรียกเงินที่ได้จ่ายไปนั นกลับคืน
มาจากผู้เอาประกันภัยเอง เว้นเสียแต่พิสูจน์ได้ว่า บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั นได้รับการชดใช้จากผู้เอาประกันภัย
เรียบร้อยแล้ว ส้าหรับจ้านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจ่ายมาให้นั น  

2.6  ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าความรับผิดของตน ภาระผูกพันตามสัญญา
ประกันภัย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยของผู้รับประกันภัยจ้ากัดอยู่เพียงไม่เกินจ้านวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ตกลงกันไว้
กับผู้เอาประกันภัยเท่านั น  

2.7  ผู้เอาประกันภัยยังจ้าต้องรับผิดในเงินที่ขาดอยู่ เมื่อค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับมาจากผู้รับประกันภัยนั น
ไม่เพียงพอแก่ความเสียหายที่เกิดขึ น บุคคลภายนอกผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดในจ้านวนเงิน
ที่ขาดอยู่ได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกผู้เสียหายมิได้เรียกผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีที่ฟ้องเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยรับผิด  

 
ตัวอย่างที่ 1.4 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ผู้เอาประกันภัยรับผิดในส่วนที่ขาด เป็นคดีที่บุคคลภายนอก 

ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลย ผู้เอาประกันภัย ให้รับผิดตามมูลละเมิด ส้าหรับจ้านวนเงินค่าเสียหายที่ยังขาดอยู่ 
ภายหลังจากผู้รับประกันภัย จ้าเลยที่ 4 ได้ชดใช้ให้แล้วตามสัญญาประกันภัย 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7230/2552 ค่ำเสียหำยจ ำนวน 222,056 บำท ซึ่งจ ำเลยที่ 4 ในฐำนะเป็นผู้รับ
ประกันภัยรถยนต์คันที่ท ำละเมิด ได้ชดใช้แก่โจทก์หลังฟ้อง ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายที่จ้าเลยทั งสี่ต้องรับผิด
ช้าระให้แก่โจทก์ ชอบที่จะน ำไปหักจำกค่ำเสียหำยทั้งหมดที่โจทก์มีสิทธิได้รับจ ำนวน 655,602 บำท ได้ 
 
3. ข้อแตกต่างจากหลักการรับช่วงสิทธิ 

การประกันภัยค ้าจุนหรือการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกแตกต่างจากการรับช่วง
สิทธิตรงที่ว่า ส้าหรับการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายนั น ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ที่ กระท้าความผิดต่อบุคคล 
ภายนอกเสียเอง หรือผู้เอาประกันภัยจ้าต้องรับผิดแทนบุคคลอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น ลูกจ้างกระท้าผิดใน
ทางการที่จ้าง นายจ้างต้องรับผิดแทน ตัวการต้องรับผิดในการกระท้าละเมิดของตัวแทน หรือบิดามารดารับผิดในการ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เนื่องเพราะมิได้เป็นผู้รับจ้างจากจ้าเลยที่ 1 ในการตอกเสาเข็มจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัว ค้าพิพากษาศาลชั นต้นเฉพาะ
จ้าเลยที่ 1 ให้ช้าระค่าเสียหายแก่โจทก์ จึงมิใช่เป็นเรื่องของการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค้าฟ้อง 
ไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคหนึ่ง  

 
2.4  มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ได้รับความเสียหาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคแรก 

ซึ่งบัญญัติว่า  
“อันว่าประกันภัยค ้าจุนนั น คือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนาม

ของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัย อันเกิดขึ นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ” 
ค้าว่า “บุคคลอีกคนหนึ่ง” หมายถึง บุคคลภายนอกอ่ืนที่มิใช่ตัวผู้เอาประกันภัยเอง หรือตัวแทนของผู้เอา

ประกันภัย ในกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดประเภทต่างๆ ผู้รับประกันภัยอาจมีการก้าหนดค้านิยามค้าว่า “บุคคล 
ภายนอก” ให้เพียงหมายถึงเฉพาะบุคคลดังที่ก้าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดฉบับนั นๆ ก็ได้ 

 
ตัวอย่างที่ 1.3 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง เป็นบุคคลภายนอก คือ พ. เป็นเพียงเพื่อนของบุตรผู้เอาประกันภัย 

และเป็นผู้อาศัยนั่งอยู่ในรถคันที่เอาประกันภัยเท่านั น จึงมิใช่ลูกจ้าง หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัยดังที่
ก้าหนดยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อ พ. บุคคลภายนอกเสียชีวิตเนื่องจากรถคันที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ
ชนกับรถคันอ่ืน ผู้รับประกันภัยค ้าจุนรถคันที่เอาประกันภัยจึงต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยดังกล่าว 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2381/2522 ตามข้อสัญญาในกรมธรรม์ประกันภัย จ้าเลยตกลงจะจ่ายเงินชดใช ้เพื่อ
ความรับผิดตามกฎหมายที่จะต้องชดใช้ค่าทดแทน เพื่อมรณกรรมหรือบาดเจ็บของบุคคลใด อันเกิดแต่รถยนต์คันที่เอา
ประกันภัย เว้นแต่มรณกรรมหรือบาดเจ็บนั น เกิดแก่ลูกจ้างหรือบุคคลผู้อยู่ในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย  เมื่อ พ. 
เป็นผู้อำศัยนั่งมำในรถคันที่เอำประกันภัย แต่มิได้เป็นผู้ร่วมครัวเรือน หรือเป็นลูกจ้ำงของผู้เอำประกันภัย คงเป็น
เพียงเพื่อนของบุตรผู้เอำประกันภัยเท่ำนั้น เมื่อรถคันที่จ ำเลยรับประกันภัยเกิดชนกับรถอื่น เป็นเหตุให้ พ. ถึงแก่
ควำมตำย ผู้เสียหำยจึงชอบที่จะได้รับค่ำสินไหมทดแทนจำกจ ำเลยโดยตรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 887 วรรคสอง 

 
อนึ่ง ส้าหรับค่าสินไหมทดแทนซึ่งบุคคลภายนอกผู้เสียหายจะได้รับการชดใช้นั น ต้องอยู่ในความหมายของ 

ค้าว่า “วินาศภัย” คือ ต้องประเมินราคาเป็นเงินได้ด้วย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าขาดอุปการะเลี ยงดู  
ค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ค่าขาดรายได้ เป็นต้น  

2.5  บุคคลภายนอกผู้เสียหายมีสิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ให้แก่ตนโดยตรงได้ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคสองและวรรคสาม บัญญัติว่า  

“บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่
ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านี หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจ้านวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั นได้ไม่ ในคดี
ระหว่างบุคคลผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยนั น ท่านให้ผู้ต้องเสียหายเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีด้วย 
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อนึ่ง ผู้รับประกันภัยนั นแม้จะได้ส่งค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ก็ยังหาหลุดพ้นจากความรับ
ผิดต่อบุคคลผู้ต้องเสียหายนั นไม่ เว้นแต่ตนจะพิสูจน์ได้ว่า สินไหมทดแทนนั นผู้เอาประกันภัยได้ใช้ให้แก่ผู้ต้องเสียหาย
แล้ว” 

เมื่อเกิดความเสียหายจากความผิดของผู้เอาประกันภัย บุคคลภายนอกผู้เสียหายมีสิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัย
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนโดยตรงได้ โดยไม่จ้าต้องชดใช้ให้แก่ผู้ เอาประกันภัยก่อน แล้วค่อยให้ผู้เอาประกันภัย
มาชดใช้ให้แก่บุคคลภายนอกผู้เสียหายอีกทอดหนึ่ง ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั น บุคคลภายนอกผู้เสียหายแทนที่จะได้รับการทุเลา
ความเสียหายที่เกิดขึ นโดยทันท่วงที กลับต้องรอเนิ่นช้าออกไป กฎหมายจึงบัญญัติเป็นพิเศษให้บุคคลภายนอก
ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องโดยตรงเอากับผู้รับประกันภัยได้เลย แม้จะมิได้มีความสัมพันธ์เป็นคู่สัญญาประกันภัย
เหมือนดังเช่นในสัญญาประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไป จึงจะมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนได้ 

อย่างไรก็ดี แม้ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว ก็มิได้ส่งผลท้าให้สิทธินี 
ของบุคคลภายนอกต้องหมดสิ นไป บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั นคงยังมีสิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ให้แก่ตนได้
เช่นเดิม และผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ จากนั นค่อยไปติดตามเรียกเงินที่ได้จ่ายไปนั นกลับคืน
มาจากผู้เอาประกันภัยเอง เว้นเสียแต่พิสูจน์ได้ว่า บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั นได้รับการชดใช้จากผู้เอาประกันภัย
เรียบร้อยแล้ว ส้าหรับจ้านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจ่ายมาให้นั น  

2.6  ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าความรับผิดของตน ภาระผูกพันตามสัญญา
ประกันภัย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยของผู้รับประกันภัยจ้ากัดอยู่เพียงไม่เกินจ้านวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ตกลงกันไว้
กับผู้เอาประกันภัยเท่านั น  

2.7  ผู้เอาประกันภัยยังจ้าต้องรับผิดในเงินที่ขาดอยู่ เมื่อค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับมาจากผู้รับประกันภัยนั น
ไม่เพียงพอแก่ความเสียหายที่เกิดขึ น บุคคลภายนอกผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดในจ้านวนเงิน
ที่ขาดอยู่ได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกผู้เสียหายมิได้เรียกผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีที่ฟ้องเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยรับผิด  

 
ตัวอย่างที่ 1.4 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ผู้เอาประกันภัยรับผิดในส่วนที่ขาด เป็นคดีที่บุคคลภายนอก 

ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลย ผู้เอาประกันภัย ให้รับผิดตามมูลละเมิด ส้าหรับจ้านวนเงินค่าเสียหายที่ยังขาดอยู่ 
ภายหลังจากผู้รับประกันภัย จ้าเลยที่ 4 ได้ชดใช้ให้แล้วตามสัญญาประกันภัย 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7230/2552 ค่ำเสียหำยจ ำนวน 222,056 บำท ซึ่งจ ำเลยที่ 4 ในฐำนะเป็นผู้รับ
ประกันภัยรถยนต์คันที่ท ำละเมิด ได้ชดใช้แก่โจทก์หลังฟ้อง ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายที่จ้าเลยทั งสี่ต้องรับผิด
ช้าระให้แก่โจทก์ ชอบที่จะน ำไปหักจำกค่ำเสียหำยทั้งหมดที่โจทก์มีสิทธิได้รับจ ำนวน 655,602 บำท ได้ 
 
3. ข้อแตกต่างจากหลักการรับช่วงสิทธิ 

การประกันภัยค ้าจุนหรือการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกแตกต่างจากการรับช่วง
สิทธิตรงที่ว่า ส้าหรับการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายนั น ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ที่ กระท้าความผิดต่อบุคคล 
ภายนอกเสียเอง หรือผู้เอาประกันภัยจ้าต้องรับผิดแทนบุคคลอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น ลูกจ้างกระท้าผิดใน
ทางการที่จ้าง นายจ้างต้องรับผิดแทน ตัวการต้องรับผิดในการกระท้าละเมิดของตัวแทน หรือบิดามารดารับผิดในการ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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กระท้าของบุตรผู้เยาว์ เป็นต้น ในการไปสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก จึงให้ผู้รับประกันภัยของตนมาค ้าจุน
ให้ด้วยการไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกนั นในนามของตนเองแทน  

ส่วนการรับช่วงสิทธิเป็นกรณีกลับกัน คือ บุคคลภายนอกมาท้าความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็น
ความรับผิดตามกฎหมายของบุคคลภายนอกที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยนั น แต่ผู้เอา
ประกันภัยเลือกที่จะไม่ไปเรียกร้องเอาจากบุคคลภายนอกนั นเอง โดยที่เลือกไปเรียกร้องเอาจากผู้รับประกันภัยของตน
ให้ท้าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนแทน เช่นนี  กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้รับประกันภัยในการสวมสิท ธิของผู้เอา
ประกันภัยนั นไปเรียกค่าสินไหมทดแทนที่ตนได้จ่ายไปแล้วกลับคืนมาจากบุคคลภายนอกผู้กระท้าความผิดนั น 
ตัวอย่างเช่น รถยนต์ของบุคคลภายนอกโดยประมาทเลินเล่อเสียหลักแล่นไปชนท้ายรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยได้รับ
ความเสียหาย เมื่อผู้เอาประกันภัยเรียกให้ผู้รับประกันภัยของตนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งให้ความ
คุ้มครองแก่ตัวรถยนต์คันนั นอยู่มาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนแล้ว ผู้รับประกันภัยรายนั นก็สามารถรับช่วงสิทธิ
ของผู้เอาประกันภัยนั นไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ตนได้จ่ายไปคืนกลับมาจากบุคคลภายนอกผู้กระท้าผิดดังกล่าว 
เป็นต้น  
 
4. ข้อแตกต่างจากสัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก 

ไชยยศ เหมะรัชตะ (2556, น. 289-290) ได้กล่าวว่า สัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกนั น 
มีกฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 วรรคหนึ่งว่า “ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งท้าสัญญา
ตกลงว่าจะช้าระหนี แก่บุคคลภายนอกไซร้ ท่านว่าบุคคลภายนอกมีสิทธิจะเรียกช้าระหนี จากลูกหนี โดยตรงได้”  

จากบทบัญญัติในกฎหมายมาตรานี  จะเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกับสัญญาประกันภัยค ้าจุน เพราะบุคคลภายนอก
เป็นผู้มีสิทธิจะได้รับช้าระหนี เหมือนกัน หากแต่สัญญาประกันภัยค ้าจุนมีข้อแตกต่างกับสัญญาเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 นี  ในข้อที่ว่าผู ้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่า
สินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เป็นท้านองชดใช้แทนผู้เอาประกันภัย เป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของผู้เอา
ประกันภัย จึงมิใช่สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก เพราะบุคคลภายนอกผู้ที่ได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิ
ได้รับค่าสินไหมทดแทนอยู่แล้ว 
 
5. อายุความ 

ส้าหรับการประกันวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 บัญญัติเรื่องอายุความฟ้องร้อง
ระหว่างคู่สัญญาประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะว่า 

 “ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นก้าหนดเวลาสองปีนับแต่วันวินาศภัย 
ในการเรียกให้ใช้หรือให้คืนเบี ยประกันภัย ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาสองปีนับแต่วันซึ่งสิทธิจะเรียกให้ใช้

หรือคืนเบี ยประกันภัยถึงก้าหนด” 
จะเห็นได้ว่า อายุความนั นแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี  
5.1  กรณีเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องด้วยสัญญาประกันภัยค ้าจุนก็ตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ

สัญญาประกันวินาศภัย ในกรณีที่บุคคลภายนอกผู้เสียหายฟ้องร้องให้ผู้รับประกันภัยรับผิดตามสัญญาประกันภัยค ้าจุน 
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จึงตกอยู่ในก้าหนดอายุความสองปี นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้เอาประกันภัยฟ้องคดีต่อผู้รับ
ประกันภัยภายใต้สัญญาประกันภัยอื่นทั่วไป 

5.2  กรณีเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย หรือให้คืนเบี ยประกันภัย 
5.2.1  กรณีเรียกให้ช ำระเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย 

ในการช้าระเบี ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยจึงมาฟ้องคดีให้ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามสัญญาดังกลา่ว โดยมีก้าหนดเวลา
ภายในสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย  

5.2.2  กรณีเรียกให้คืนเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ช้าระเบี ยประกันภัยไปแล้ว สัญญา
ประกันภัยมีอันสิ นสุดลงไปด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือด้วยข้อสัญญาดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อการสิ นสุดของสัญญา
ประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยมีหน้าที่คืนเบี ยประกันภัยส่วนต่าง ส้าหรับระยะเวลาที่มิได้คุ้มครองต่อ แต่ผู้รับประกันภัย
มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั น ผู้เอาประกันภัยจ้าต้องยื่นฟ้องคดีภายในก้าหนดเวลาสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกคืนเบี ย
ประกันภัยนั นด้วย 

เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/9 บัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้ใช้
บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดสิทธิเรียกร้องนั นเป็นอันขาดอายุความ” และมาตรา 193/10 ก็บัญญัติอีกว่า 
“สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช้าระหนี ตามสิทธิเรียกร้องนั นได้” 

ดังนั น ผลทางกฎหมายหากเจ้าหนี มิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องตามอายุความที่กฎหมายได้ก้าหนดเอาไว้แล้ว 
ลูกหนี สามารถหยิบยกการขาดอายุความมาปฏิเสธความรับผิดได้ ท้าให้ผู้เป็นเจ้าหนี ต้องเสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไป  
แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังบัญญัติให้อายุความสามารถสะดุดหยุดลง หรือสะดุดหยุดอยู่ เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี ได้ 
ดังนี   

1)  อายุความสะดุดหยุดลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ 
ค้าว่า “อายุความสะดุดหยุดลง” หมายถึง “การหยุดนับระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนแล้วเข้าในอายุความ เมื่อเหตุที่ท้าให้
อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ก็เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น”  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเร่ืองนี ไว้ ดังนี  
“มาตรา 193/14 อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี  
(1)  ลูกหนี รับสภาพหนี ต่อเจ้าหนี ตามสิทธิเรียกร้องโดยท้าเป็นหนังสือรับสภาพหนี ให้ ช้าระหนี 

ให้บางส่วน ช้าระดอกเบี ย ให้ประกัน หรือกระท้าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับ
สภาพหนี ตามสิทธิเรียกร้อง 

(2)  เจ้าหนี ได้ฟ้องคดีเพื่อตั งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช้าระหนี  
(3)  เจ้าหนี ได้ยื่นค้าขอรับช้าระหนี ในคดีล้มละลาย 
(4)  เจ้าหนี ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(5)  เจ้าหนี ได้กระท้าการอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี 
มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั นไม่นับเข้าในอายุ

ความ 
เมื่อเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ให้เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น” 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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กระท้าของบุตรผู้เยาว์ เป็นต้น ในการไปสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก จึงให้ผู้รับประกันภัยของตนมาค ้าจุน
ให้ด้วยการไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกนั นในนามของตนเองแทน  

ส่วนการรับช่วงสิทธิเป็นกรณีกลับกัน คือ บุคคลภายนอกมาท้าความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็น
ความรับผิดตามกฎหมายของบุคคลภายนอกที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยนั น แต่ผู้เอา
ประกันภัยเลือกที่จะไม่ไปเรียกร้องเอาจากบุคคลภายนอกนั นเอง โดยที่เลือกไปเรียกร้องเอาจากผู้รับประกันภัยของตน
ให้ท้าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนแทน เช่นนี  กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้รับประกันภัยในการสวมสิท ธิของผู้เอา
ประกันภัยนั นไปเรียกค่าสินไหมทดแทนที่ตนได้จ่ายไปแล้วกลับคืนมาจากบุคคลภายนอกผู้กระท้าความผิดนั น 
ตัวอย่างเช่น รถยนต์ของบุคคลภายนอกโดยประมาทเลินเล่อเสียหลักแล่นไปชนท้ายรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยได้รับ
ความเสียหาย เมื่อผู้เอาประกันภัยเรียกให้ผู้รับประกันภัยของตนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งให้ความ
คุ้มครองแก่ตัวรถยนต์คันนั นอยู่มาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนแล้ว ผู้รับประกันภัยรายนั นก็สามารถรับช่วงสิทธิ
ของผู้เอาประกันภัยนั นไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ตนได้จ่ายไปคืนกลับมาจากบุคคลภายนอกผู้กระท้าผิดดังกล่าว 
เป็นต้น  
 
4. ข้อแตกต่างจากสัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก 

ไชยยศ เหมะรัชตะ (2556, น. 289-290) ได้กล่าวว่า สัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกนั น 
มีกฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 วรรคหนึ่งว่า “ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งท้าสัญญา
ตกลงว่าจะช้าระหนี แก่บุคคลภายนอกไซร้ ท่านว่าบุคคลภายนอกมีสิทธิจะเรียกช้าระหนี จากลูกหนี โดยตรงได้”  

จากบทบัญญัติในกฎหมายมาตรานี  จะเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกับสัญญาประกันภัยค ้าจุน เพราะบุคคลภายนอก
เป็นผู้มีสิทธิจะได้รับช้าระหนี เหมือนกัน หากแต่สัญญาประกันภัยค ้าจุนมีข้อแตกต่างกับสัญญาเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 นี  ในข้อที่ว่าผู ้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่า
สินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เป็นท้านองชดใช้แทนผู้เอาประกันภัย เป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของผู้เอา
ประกันภัย จึงมิใช่สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก เพราะบุคคลภายนอกผู้ที่ได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิ
ได้รับค่าสินไหมทดแทนอยู่แล้ว 
 
5. อายุความ 

ส้าหรับการประกันวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 บัญญัติเรื่องอายุความฟ้องร้อง
ระหว่างคู่สัญญาประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะว่า 

 “ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นก้าหนดเวลาสองปีนับแต่วันวินาศภัย 
ในการเรียกให้ใช้หรือให้คืนเบี ยประกันภัย ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาสองปีนับแต่วันซึ่งสิทธิจะเรียกให้ใช้

หรือคืนเบี ยประกันภัยถึงก้าหนด” 
จะเห็นได้ว่า อายุความนั นแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี  
5.1  กรณีเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องด้วยสัญญาประกันภัยค ้าจุนก็ตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ

สัญญาประกันวินาศภัย ในกรณีที่บุคคลภายนอกผู้เสียหายฟ้องร้องให้ผู้รับประกันภัยรับผิดตามสัญญาประกันภัยค ้าจุน 
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จึงตกอยู่ในก้าหนดอายุความสองปี นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้เอาประกันภัยฟ้องคดีต่อผู้รับ
ประกันภัยภายใต้สัญญาประกันภัยอื่นทั่วไป 

5.2  กรณีเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย หรือให้คืนเบี ยประกันภัย 
5.2.1  กรณีเรียกให้ช ำระเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย 

ในการช้าระเบี ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยจึงมาฟ้องคดีให้ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามสัญญาดังกลา่ว โดยมีก้าหนดเวลา
ภายในสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย  

5.2.2  กรณีเรียกให้คืนเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ช้าระเบี ยประกันภัยไปแล้ว สัญญา
ประกันภัยมีอันสิ นสุดลงไปด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือด้วยข้อสัญญาดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อการสิ นสุดของสัญญา
ประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยมีหน้าที่คืนเบี ยประกันภัยส่วนต่าง ส้าหรับระยะเวลาที่มิได้คุ้มครองต่อ แต่ผู้รับประกันภัย
มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั น ผู้เอาประกันภัยจ้าต้องยื่นฟ้องคดีภายในก้าหนดเวลาสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกคืนเบี ย
ประกันภัยนั นด้วย 

เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/9 บัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้ใช้
บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดสิทธิเรียกร้องนั นเป็นอันขาดอายุความ” และมาตรา 193/10 ก็บัญญัติอีกว่า 
“สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช้าระหนี ตามสิทธิเรียกร้องนั นได้” 

ดังนั น ผลทางกฎหมายหากเจ้าหนี มิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องตามอายุความที่กฎหมายได้ก้าหนดเอาไว้แล้ว 
ลูกหนี สามารถหยิบยกการขาดอายุความมาปฏิเสธความรับผิดได้ ท้าให้ผู้เป็นเจ้าหนี ต้องเสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไป  
แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังบัญญัติให้อายุความสามารถสะดุดหยุดลง หรือสะดุดหยุดอยู่ เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี ได้ 
ดังนี   

1)  อายุความสะดุดหยุดลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ 
ค้าว่า “อายุความสะดุดหยุดลง” หมายถึง “การหยุดนับระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนแล้วเข้าในอายุความ เมื่อเหตุที่ท้าให้
อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ก็เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น”  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเร่ืองนี ไว้ ดังนี  
“มาตรา 193/14 อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี  
(1)  ลูกหนี รับสภาพหนี ต่อเจ้าหนี ตามสิทธิเรียกร้องโดยท้าเป็นหนังสือรับสภาพหนี ให้ ช้าระหนี 

ให้บางส่วน ช้าระดอกเบี ย ให้ประกัน หรือกระท้าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับ
สภาพหนี ตามสิทธิเรียกร้อง 

(2)  เจ้าหนี ได้ฟ้องคดีเพื่อตั งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช้าระหนี  
(3)  เจ้าหนี ได้ยื่นค้าขอรับช้าระหนี ในคดีล้มละลาย 
(4)  เจ้าหนี ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(5)  เจ้าหนี ได้กระท้าการอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี 
มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั นไม่นับเข้าในอายุ

ความ 
เมื่อเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ให้เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น” 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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อายุความสะดุดหยุดลงจึงเป็นการหยุดนับระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วของอายุความนั นไปเลย เมื่อ
ปรากฏกรณีดังที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ข้างต้นเกิดขึ นมา และถ้าเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงนั นสิ นสุดลง จึงจะ
เร่ิมต้นนับอายุความกันใหม่อีกครั งหนึ่ง 

  
ตัวอย่างที่ 1.5 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง อายุความสะดุดหยุดลง เป็นคดีที่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัยนั น 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 587/2540 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ไม่มีข้อความตอนใดที่ระบุว่า จ้าเลยที่ 3 

ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่างใด ถือได้ว่าจ้าเลยที่  3 ยอมรับตามสิทธิของโจทก์ ในฐานะผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จ้าเลยที่ 1 ได้ท้าไว้แก่จ้าเลยที่ 3 และยอมรับที่จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนรายนี 
แก่โจทก์แล้ว แต่ขอเวลาอีก 60 วัน เพื่อการรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วน จะได้ประมวลข้อเท็จจริงทั งหมด ซึ่งเป็นเร่ือง
ด้าเนินการตามขั นตอนทางปฏิบัติของบริษัทจ้าเลยที่ 3 เท่านั น การกระท้าของจ้าเลยที่ 3 เป็นการกระท้าอันปราศจาก
ข้อสงสัย แสดงให้เห็นเป็นปริยายว่า ยอมรับสภำพหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องของโจทก์แล้ว อำยุควำมย่อมสะดุดหยุดลง 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ139/14 เมื่ออำยุควำมสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลำที่ล่วงไปก่อนนั้น
ไม่นับเข้ำในอำยุควำม เม่ือเหตุที่ท ำให้อำยุควำมสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลำใด ให้เริ่มนับอำยุควำมใหม่ตั้งแต่เวลำนั้น 
ตามมาตรา193/15 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2533 เมื่อนับถึงวันฟ้อง คือ วันที่ 23 สิงหาคม 
2534 ยังไม่เกินสองปี คดีโจทก์ส้าหรับจ้าเลยที่ 3 จึงยังไม่ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 882 

 
2)  อายุความสะดุดหยุดอยู่ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 

บัญญัติว่า “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค หรือผู้มีอ้านาจฟ้องคดี
แทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” 

ส้าหรับคดีฟ้องร้องระหว่างคู่สัญญาประกันภัยด้วยกันเอง อันจัดเป็นคดีผู้บริโภค คือ ผู้รับ
ประกันภัยเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยช้าระเบี ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย และได้มีการเจรจาต่อรองกันอยู่ จะมีผลให้
อายุความฟ้องคดีก้าหนดเวลาสองปีที่เร่ิมนับตั งแต่วันที่มีสิทธิเรียกร้องนั น ต้องสะดุดหยุดอยู่ คือ ไม่นับต่อ ให้นับค้าง
อยู่ตั งแต่วันที่เริ่มเจรจากัน ครั นเมื่อยกเลิกการเจรจาแล้ว จึงจะเริ่มนับต่อจากช่วงระยะเวลานั นจนครบก้าหนดอายุ
ความสองปี 

แต่ด้วยเหตุที่การฟ้องร้องคดีระหว่างบุคคลภายนอกผู้เสียหายกับผู้รับประกันภัย หรือผู้เอา
ประกันภัยนั น มิใช่เป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งจะต้องเป็นคดีที่ฟ้องเรียกร้องกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจเท่า นั น 
กรณีจึงไม่ตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 อันจะมีผลท้าให้อายุความฟ้องคดีต้องสะดุด
หยุดอยู่ ฉะนั น อายุความฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวจึงเพียงแต่สะดุดหยุดลงเท่านั น  

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันวินาศภยั     1-11 
 

เรื่องที่ 1.2  
การประกันภัยในการรับขนในสัญญาประกันภัย 
   
 
 การประกันภัยในการรับขนจัดเป็นประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย ฉะนั น บทบัญญัติของกฎหมาย  
ในส่วนของการประกันวินาศภัยจึงมีผลใช้บังคับกับการประกันภัยในการรับขนด้วยเท่าที่สามารถน้ามาใช้บังคับได้  
นอกเหนือจากที่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะส้าหรับการประกันภัยในการรับขน 
  ในการศึกษาท้าความเข้าใจการประกันภัยในการรับขน ได้จัดเนื อหาเป็นล้าดับดังนี  1) ความหมายที่เก่ียวข้อง
กับการประกันภัยในการรับขน 2) ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่น และ 3) อายุความ 
 
1. ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยในการรับขน 
  1.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 883 ซึ่งบัญญัติว่า 
   “อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั น ย่อมคุ้มถึงความวินาศภัยทุกอย่าง  ซึ่งอาจเกิดแก่ของที่ขนส่ง 
ในระหว่างเวลาตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง และจ้านวนค่าสินไหมทดแทนนั น ย่อม
ก้าหนดตามที่ของซึ่งขนส่งนั นจะได้มีราคาเมื่อถึงต้าบลอันก้าหนดให้ส่ง” 
  ในการหาความหมายของถ้อยค้าที่ส้าคัญภายใต้สัญญาประกันภัยในการรับขน จ้าต้องพิจารณาบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพที่ 3 ลักษณะที่ 8 รับขน และหมวดที่ 1 รับขนของ ประกอบด้วย เพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ น ดังนี  

1)  ค้าว่า “ของ (Goods)” หมายถึง เฉพาะการขน “ของ” ที่เป็นสิ่งของ ทรัพย์สิน หรือสินค้าเท่านั น 
มิได้รวมถึงขนคนโดยสาร การขนส่งทางไปรษณียภัณฑ์ และการขนส่งทางทะเลด้วย3  

2)  ค้าว่า “ผู้ขนส่ง (Carrier)” หมายถึง บุคคลผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อบ้าเหน็จเป็นทางค้า
ปกติของตน แต่ในที่นี จ้ากัดอยู่เพียงการรับขนของเท่านั น4 

3)  ค้าว่า “ผู้ส่ง (Sender)” หมายถึง บุคคลผู้ท้าความตกลงกับผู้ขนส่ง เพื่อให้ขนของส่งไป ถ้ามีการ
ออกใบตราส่ง จะเรียกว่า “ผู้ตราส่ง (Consignor)”5  

4)  ค้าว่า “ผู้รับตราส่ง (Consignee)” หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งเขาส่งของไปถึง6  
 
 

3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 การรับขนของหรือคนโดยสารในหน้าที่ของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม และการขน
ไปรษณียภัณฑ์ในหน้าที่กรมไปรษณีย์โทรเลขนั น ท่านให้บังคับตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับส้าหรับทบวงการนั นๆ รับขนของทางทะเล ท่านให้
บังคับตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั น 

4 เพิ่งอ้าง มาตรา 608 อันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะนี  คือ บุคคลผู้รับขนส่งของ หรือคนโดยสารเพื่อบ้าเหน็จเป็น
ทางค้าปกติของตน  

5 เพิ่งอ้าง มาตรา 610 วรรคแรก อันบุคคลผู้ท้าความตกลงกับผู้ขนส่งเพื่อให้ขนของส่งไปนั น เรียกว่า ผู้ส่ง หรือผู้ตราส่ง             
6  เพิ่งอ้าง มาตรา 610 วรรคสอง บุคคลผู้ซ่ึงเขาส่งของไปถึงนั น เรียกว่า ผู้รับตราส่ง  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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อายุความสะดุดหยุดลงจึงเป็นการหยุดนับระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วของอายุความนั นไปเลย เมื่อ
ปรากฏกรณีดังที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ข้างต้นเกิดขึ นมา และถ้าเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงนั นสิ นสุดลง จึงจะ
เร่ิมต้นนับอายุความกันใหม่อีกครั งหนึ่ง 

  
ตัวอย่างที่ 1.5 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง อายุความสะดุดหยุดลง เป็นคดีที่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัยนั น 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 587/2540 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ไม่มีข้อความตอนใดที่ระบุว่า จ้าเลยที่ 3 

ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่างใด ถือได้ว่าจ้าเลยที่  3 ยอมรับตามสิทธิของโจทก์ ในฐานะผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จ้าเลยที่ 1 ได้ท้าไว้แก่จ้าเลยที่ 3 และยอมรับที่จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนรายนี 
แก่โจทก์แล้ว แต่ขอเวลาอีก 60 วัน เพื่อการรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วน จะได้ประมวลข้อเท็จจริงทั งหมด ซึ่งเป็นเร่ือง
ด้าเนินการตามขั นตอนทางปฏิบัติของบริษัทจ้าเลยที่ 3 เท่านั น การกระท้าของจ้าเลยที่ 3 เป็นการกระท้าอันปราศจาก
ข้อสงสัย แสดงให้เห็นเป็นปริยายว่า ยอมรับสภำพหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องของโจทก์แล้ว อำยุควำมย่อมสะดุดหยุดลง 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ139/14 เมื่ออำยุควำมสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลำที่ล่วงไปก่อนนั้น
ไม่นับเข้ำในอำยุควำม เม่ือเหตุที่ท ำให้อำยุควำมสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลำใด ให้เริ่มนับอำยุควำมใหม่ตั้งแต่เวลำนั้น 
ตามมาตรา193/15 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2533 เมื่อนับถึงวันฟ้อง คือ วันที่ 23 สิงหาคม 
2534 ยังไม่เกินสองปี คดีโจทก์ส้าหรับจ้าเลยที่ 3 จึงยังไม่ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 882 

 
2)  อายุความสะดุดหยุดอยู่ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 

บัญญัติว่า “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค หรือผู้มีอ้านาจฟ้องคดี
แทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” 

ส้าหรับคดีฟ้องร้องระหว่างคู่สัญญาประกันภัยด้วยกันเอง อันจัดเป็นคดีผู้บริโภค คือ ผู้รับ
ประกันภัยเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยช้าระเบี ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย และได้มีการเจรจาต่อรองกันอยู่ จะมีผลให้
อายุความฟ้องคดีก้าหนดเวลาสองปีที่เร่ิมนับตั งแต่วันที่มีสิทธิเรียกร้องนั น ต้องสะดุดหยุดอยู่ คือ ไม่นับต่อ ให้นับค้าง
อยู่ตั งแต่วันที่เริ่มเจรจากัน ครั นเมื่อยกเลิกการเจรจาแล้ว จึงจะเริ่มนับต่อจากช่วงระยะเวลานั นจนครบก้าหนดอายุ
ความสองปี 

แต่ด้วยเหตุที่การฟ้องร้องคดีระหว่างบุคคลภายนอกผู้เสียหายกับผู้รับประกันภัย หรือผู้เอา
ประกันภัยนั น มิใช่เป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งจะต้องเป็นคดีที่ฟ้องเรียกร้องกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจเท่า นั น 
กรณีจึงไม่ตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 อันจะมีผลท้าให้อายุความฟ้องคดีต้องสะดุด
หยุดอยู่ ฉะนั น อายุความฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวจึงเพียงแต่สะดุดหยุดลงเท่านั น  
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เรื่องที่ 1.2  
การประกันภัยในการรับขนในสัญญาประกันภัย 
   
 
 การประกันภัยในการรับขนจัดเป็นประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย ฉะนั น บทบัญญัติของกฎหมาย  
ในส่วนของการประกันวินาศภัยจึงมีผลใช้บังคับกับการประกันภัยในการรับขนด้วยเท่าที่สามารถน้ามาใช้บังคับได้  
นอกเหนือจากที่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะส้าหรับการประกันภัยในการรับขน 
  ในการศึกษาท้าความเข้าใจการประกันภัยในการรับขน ได้จัดเนื อหาเป็นล้าดับดังนี  1) ความหมายที่เก่ียวข้อง
กับการประกันภัยในการรับขน 2) ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่น และ 3) อายุความ 
 
1. ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยในการรับขน 
  1.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 883 ซึ่งบัญญัติว่า 
   “อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั น ย่อมคุ้มถึงความวินาศภัยทุกอย่าง  ซึ่งอาจเกิดแก่ของที่ขนส่ง 
ในระหว่างเวลาตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง และจ้านวนค่าสินไหมทดแทนนั น ย่อม
ก้าหนดตามที่ของซึ่งขนส่งนั นจะได้มีราคาเมื่อถึงต้าบลอันก้าหนดให้ส่ง” 
  ในการหาความหมายของถ้อยค้าที่ส้าคัญภายใต้สัญญาประกันภัยในการรับขน จ้าต้องพิจารณาบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพที่ 3 ลักษณะที่ 8 รับขน และหมวดที่ 1 รับขนของ ประกอบด้วย เพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ น ดังนี  

1)  ค้าว่า “ของ (Goods)” หมายถึง เฉพาะการขน “ของ” ที่เป็นสิ่งของ ทรัพย์สิน หรือสินค้าเท่านั น 
มิได้รวมถึงขนคนโดยสาร การขนส่งทางไปรษณียภัณฑ์ และการขนส่งทางทะเลด้วย3  

2)  ค้าว่า “ผู้ขนส่ง (Carrier)” หมายถึง บุคคลผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อบ้าเหน็จเป็นทางค้า
ปกติของตน แต่ในที่นี จ้ากัดอยู่เพียงการรับขนของเท่านั น4 

3)  ค้าว่า “ผู้ส่ง (Sender)” หมายถึง บุคคลผู้ท้าความตกลงกับผู้ขนส่ง เพื่อให้ขนของส่งไป ถ้ามีการ
ออกใบตราส่ง จะเรียกว่า “ผู้ตราส่ง (Consignor)”5  

4)  ค้าว่า “ผู้รับตราส่ง (Consignee)” หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งเขาส่งของไปถึง6  
 
 

3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 การรับขนของหรือคนโดยสารในหน้าที่ของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม และการขน
ไปรษณียภัณฑ์ในหน้าที่กรมไปรษณีย์โทรเลขนั น ท่านให้บังคับตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับส้าหรับทบวงการนั นๆ รับขนของทางทะเล ท่านให้
บังคับตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั น 

4 เพิ่งอ้าง มาตรา 608 อันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะนี  คือ บุคคลผู้รับขนส่งของ หรือคนโดยสารเพื่อบ้าเหน็จเป็น
ทางค้าปกติของตน  

5 เพิ่งอ้าง มาตรา 610 วรรคแรก อันบุคคลผู้ท้าความตกลงกับผู้ขนส่งเพื่อให้ขนของส่งไปนั น เรียกว่า ผู้ส่ง หรือผู้ตราส่ง             
6  เพิ่งอ้าง มาตรา 610 วรรคสอง บุคคลผู้ซ่ึงเขาส่งของไปถึงนั น เรียกว่า ผู้รับตราส่ง  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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  5)  ค้าว่า “ค่าระวาง (Freight)” หรือ “ค่าระวางพาหนะ” หมายถึง บ้าเหน็จอันจะต้องจ่ายให้เพื่อการ
ขนส่งของ7  
  สัญญารับขนของ คือ สัญญาสองฝ่าย ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า “ผู้ส่ง” หรือ “ผู้ตราส่ง” กรณีที่ผู้ขนส่ง 
ได้ออกใบตราส่งให้ไว้เป็นหลักฐาน ได้ตกลงส่งมอบของที่จะส่งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ผู้ขนส่ง” ได้ตกลง
จะรับขนส่งของนั น โดยมีค่าบ้าเหน็จที่เรียกว่า “ค่าระวาง” หรือ “ค่าระวางพาหนะ” เป็นการตอบแทน เพื่อน้าไป 
ส่งมอบให้แก่ผู้รับ ณ จุดหมายปลายทาง ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับตราส่ง”  
  1.2 ความหมายของสัญญาประกันภัยรับขน จะมีความหมายอยู่ 2 ลักษณะ คือ 

1)  สัญญาประกันภัยระหว่างผู้ส่งในฐานะผู้เอาประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับผู้รับประกันภัยอีกฝ่ายหนึ่งมา 
ตกลงกันว่า หากทรัพย์สินที่ส่งนั นเองได้รับความเสียหายขึ นมาจากภัยที่คุ้มครองในระหว่างการขนส่ง ก็ให้ผู้รับ
ประกันภัยรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ โดยที่ผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช้าระเบี ยประกันภัยเป็นการตอบแทน  
อันเป็นการประกันภัยทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland 
Transit Insurance)”  

2)  สัญญาประกันภัยระหว่างผู้ขนส่งในฐานะผู้เอาประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับผู้รับประกันภัยอีกฝ่ายหนึ่ง 
โดยตกลงกันว่า หากทรัพย์สินที่ส่งนั นซึ่งผู้ขนส่งรับมอบมาจากผู้ส่ง หรือผู้รับตราส่ง เพื่อน้าไปส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่ง 
ณ จุดหมายปลายทาง เกิดได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง อันเป็นความรับผิดตามกฎหมายของผู้ขนส่ง ก็ให้
ผู้รับประกันภัยท้าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ตราส่ง หรือผู้รับตราส่ง แล้วแต่กรณีในนามของผู้ขนส่ง ซึ่งจัดเป็น
การประกันภัยค ้าจุนประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance)”  
 
2. ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่น  
  สัญญาประกันภัยในการรับขนมีข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่นทั่วไป อันประกอบด้วย 1) วัตถุที่
เอาประกันภัย 2) ภัยซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 3) ราคาแห่งมูลประกันภัย 4) ระบุทางและวิธีขนส่ง 5) ก้าหนด
ระยะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ นสุด 6) ก้าหนดระยะเวลาขนส่งเฉพาะเท่ียว 7) สถานที่ซึ่งก้าหนดให้รับและส่งมอบของ 
และ 8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ขนส่ง ดังต่อไปนี  
  2.1  วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ของ สิ่งของ ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่ได้ระบุเอาประกันภัยไว้เพื่อการขนส่ง
เท่านั น โดยมีผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ตราส่งหรือผู้มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั นในขณะที่เอาประกันภัย  
เป็นต้นว่า เป็นเจ้าของ เป็นผู้ขาย หรือผู้ซื อทรัพย์สินนั น เป็นผู้จัดท้าประกันภัยภายใต้การประกันภัยการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศ  
  ส่วนกรณีของการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมาย  
อันเกิดจากการรับขนทรัพย์สินนั นของผู้ขนส่งในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจ้าต้องรับผิดชอบ หากมีความเสียหาย
เกิดขึ นจากการกระท้าของตน 
 
 

7 เพิ่งอ้าง มาตรา 610 วรรคสาม บ้าเหน็จอันจะต้องจา่ยให้เพือ่การขนส่งของนั น เรียกวา่ ค่าระวางพาหนะ 
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  เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 614 บัญญัติว่า “แม้ว่าใบตราส่งจะได้ออกให้แก่บุคคล
ผู้ใดโดยนามก็ตาม ท่านว่าย่อมสลักหลังโอนให้กันได้ เว้นแต่จะมีข้อห้ามการสลักหลังไว้” ดังนั น ใบตราส่งที่ผู้ขนส่งออก
ไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้ตราส่งนั น จึงสามารถสลักหลังโอนให้กันได้ ก็จะส่งผลท้าให้ผู้สลักหลังรับโอนมานั นเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียในอันที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในเวลาเมื่อเกิดความเสียหายขึ นมาได้  
  ถึงแม้จะมีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สิน หรือความรับผิดตามกฎหมายที่ระบุเอาประกันภัยไว้ เหมือน
อย่างเช่นสัญญาประกันภัยอ่ืนทั่วไป แต่สัญญาประกันภัยในการรับขนจะมีข้อแตกต่างคือ เป็นการให้ความคุ้มครอง
เฉพาะในช่วงระหว่างการขนส่งเท่านั น 
  2.2  ภัยซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง แม้บทบัญญัติของกฎหมายระบุให้คุ้มครองถึง “ความวินาศภัยทุกอย่าง” 
อันหมายถึง สรรพภัยต่างๆ ในลักษณะความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) แต่ผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ
ที่จะตกลงให้คุ้มครองเป็นแบบระบุภัย (Named Perils) ก็ได้ ไม่ถือว่าขัดต่อหลักกฎหมายเรื่องความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่ประการใด ซึ่งในทางปฏิบัติ ผู้รับประกันภัยก็จัดให้มีความคุ้มครองทั งแบบความเสี่ยงภัย
ทุกชนิดกับแบบระบุภัยไว้ให้เลือกท้าประกันภัย ดังเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ  
  2.3  ราคาแห่งมูลประกันภัย ค้าว่า “มูลประกันภัย” ในรายการของกรมธรรม์ประกันภัยในการรับขนมิได้
ก้าหนดเพิ่มเติมเป็นพิเศษ จึงถือเป็นรายการเดียวกันกับค้าว่า “ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก้าหนดกันไว้” 
ของกรมธรรม์ประกันภัยอื่นทั่วไปนั่นเอง โดยการประกันภัยในการรับขนได้มีการก้าหนดมูลประกันภัยเอาไว้ใน
มาตรา 884 ว่า  
  “ถ้าของซึ่งขนส่งนั นได้เอาประกันภัยเมื่ออยู่ในระหว่างส่งเดินทางไปท่านให้คิดมูลประกันภัยในของนั นนับ
รวมทั งราคาของ ณ สถานที่และในเวลาที่ผู้ขนส่งได้รับของและให้เพิ่มค่าระวางส่งของไปยังสถานที่ส่งมอบแก่ผู้รับตราส่ง 
กับทั งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องด้วยการส่งของไปนั นเข้าด้วย 
 ก้าไรอันจะพึงได้ในเวลาเมื่อส่งมอบของนั น ย่อมจะคิดรวมเข้าเป็นมูลประกันภัยได้ต่อเมื่อได้มีข้อตกลงกันไว้
เช่นนั นชัดแจ้ง” 
  ราคาแห่งมูลประกันภัยในที่นี  ซึ่งก้าหนดให้เป็นจ้านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดไว้เป็น
สองทางเลือก คือ 

1)  ราคาสิ่งของ หรือสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดต้นทางที่ผู้ขนส่งได้รับของ บวกด้วยค่าระวางส่งของ
ไปยังสถานที่ส่งสิ่งของนั นมอบให้แก่ผู้รับตราส่ง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการขนส่งนั น โดยสรุปก็คือ ราคาสินค้าที่เอา
ประกันภัย ณ จุดต้นทาง ซึ่งรวมค่าระวางและค่าขนส่งทุกอย่างแล้ว  

2)  ราคาสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดปลายทาง ซึ่งรวมก้าไร ค่าระวางและค่าขนส่งทุกอย่างแล้ว โดยมี
การตกลงกันไว้เป็นพิเศษ 
  ทั งนี  จ้านวนค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับการชดใช้ ก็จะเป็นไปตามราคาที่ได้ตกลงกันไว้นั นด้วย ซึ่งต่างจาก
สัญญาประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไปที่ให้ชดใช้ตามมูลค่าที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความเสียหาย 
  กรมธรรม์ประกันภัยที่ก้าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้นั น มีความหมายเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัย
แบบก้าหนดมูลค่า (Valued Policy หรือ Agreed Value Policy) ซึ่งพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
(2560, น. 302) ให้ความหมายว่า “กรมธรรม์ประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งผู้เอาประกันภัยตกลงล่วงหน้าว่าจ้านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ คือ มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ในกรณีเกิดความเสียหายสิ นเชิง” และ 
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  5)  ค้าว่า “ค่าระวาง (Freight)” หรือ “ค่าระวางพาหนะ” หมายถึง บ้าเหน็จอันจะต้องจ่ายให้เพื่อการ
ขนส่งของ7  
  สัญญารับขนของ คือ สัญญาสองฝ่าย ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า “ผู้ส่ง” หรือ “ผู้ตราส่ง” กรณีที่ผู้ขนส่ง 
ได้ออกใบตราส่งให้ไว้เป็นหลักฐาน ได้ตกลงส่งมอบของที่จะส่งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ผู้ขนส่ง” ได้ตกลง
จะรับขนส่งของนั น โดยมีค่าบ้าเหน็จที่เรียกว่า “ค่าระวาง” หรือ “ค่าระวางพาหนะ” เป็นการตอบแทน เพ่ือน้าไป 
ส่งมอบให้แก่ผู้รับ ณ จุดหมายปลายทาง ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับตราส่ง”  
  1.2 ความหมายของสัญญาประกันภัยรับขน จะมีความหมายอยู่ 2 ลักษณะ คือ 

1)  สัญญาประกันภัยระหว่างผู้ส่งในฐานะผู้เอาประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับผู้รับประกันภัยอีกฝ่ายหนึ่งมา 
ตกลงกันว่า หากทรัพย์สินที่ส่งนั นเองได้รับความเสียหายขึ นมาจากภัยที่คุ้มครองในระหว่างการขนส่ง ก็ให้ผู้รับ
ประกันภัยรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ โดยที่ผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช้าระเบี ยประกันภัยเป็นการตอบแทน  
อันเป็นการประกันภัยทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland 
Transit Insurance)”  

2)  สัญญาประกันภัยระหว่างผู้ขนส่งในฐานะผู้เอาประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับผู้รับประกันภัยอีกฝ่ายหนึ่ง 
โดยตกลงกันว่า หากทรัพย์สินที่ส่งนั นซึ่งผู้ขนส่งรับมอบมาจากผู้ส่ง หรือผู้รับตราส่ง เพื่อน้าไปส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่ง 
ณ จุดหมายปลายทาง เกิดได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง อันเป็นความรับผิดตามกฎหมายของผู้ขนส่ง ก็ให้
ผู้รับประกันภัยท้าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ตราส่ง หรือผู้รับตราส่ง แล้วแต่กรณีในนามของผู้ขนส่ง ซึ่งจัดเป็น
การประกันภัยค ้าจุนประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance)”  
 
2. ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่น  
  สัญญาประกันภัยในการรับขนมีข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่นทั่วไป อันประกอบด้วย 1) วัตถุที่
เอาประกันภัย 2) ภัยซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 3) ราคาแห่งมูลประกันภัย 4) ระบุทางและวิธีขนส่ง 5) ก้าหนด
ระยะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ นสุด 6) ก้าหนดระยะเวลาขนส่งเฉพาะเท่ียว 7) สถานที่ซึ่งก้าหนดให้รับและส่งมอบของ 
และ 8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ขนส่ง ดังต่อไปนี  
  2.1  วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ของ สิ่งของ ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่ได้ระบุเอาประกันภัยไว้เพื่อการขนส่ง
เท่านั น โดยมีผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ตราส่งหรือผู้มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั นในขณะที่เอาประกันภัย  
เป็นต้นว่า เป็นเจ้าของ เป็นผู้ขาย หรือผู้ซื อทรัพย์สินนั น เป็นผู้จัดท้าประกันภัยภายใต้การประกันภัยการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศ  
  ส่วนกรณีของการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมาย  
อันเกิดจากการรับขนทรัพย์สินนั นของผู้ขนส่งในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจ้าต้องรับผิดชอบ หากมีความเสียหาย
เกิดขึ นจากการกระท้าของตน 
 
 

7 เพิ่งอ้าง มาตรา 610 วรรคสาม บ้าเหน็จอันจะต้องจา่ยให้เพือ่การขนส่งของนั น เรียกวา่ ค่าระวางพาหนะ 
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  เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 614 บัญญัติว่า “แม้ว่าใบตราส่งจะได้ออกให้แก่บุคคล
ผู้ใดโดยนามก็ตาม ท่านว่าย่อมสลักหลังโอนให้กันได้ เว้นแต่จะมีข้อห้ามการสลักหลังไว้” ดังนั น ใบตราส่งที่ผู้ขนส่งออก
ไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้ตราส่งนั น จึงสามารถสลักหลังโอนให้กันได้ ก็จะส่งผลท้าให้ผู้สลักหลังรับโอนมานั นเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียในอันที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในเวลาเมื่อเกิดความเสียหายขึ นมาได้  
  ถึงแม้จะมีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สิน หรือความรับผิดตามกฎหมายที่ระบุเอาประกันภัยไว้ เหมือน
อย่างเช่นสัญญาประกันภัยอ่ืนทั่วไป แต่สัญญาประกันภัยในการรับขนจะมีข้อแตกต่างคือ เป็นการให้ความคุ้มครอง
เฉพาะในช่วงระหว่างการขนส่งเท่านั น 
  2.2  ภัยซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง แม้บทบัญญัติของกฎหมายระบุให้คุ้มครองถึง “ความวินาศภัยทุกอย่าง” 
อันหมายถึง สรรพภัยต่างๆ ในลักษณะความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) แต่ผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ
ที่จะตกลงให้คุ้มครองเป็นแบบระบุภัย (Named Perils) ก็ได้ ไม่ถือว่าขัดต่อหลักกฎหมายเรื่องความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่ประการใด ซึ่งในทางปฏิบัติ ผู้รับประกันภัยก็จัดให้มีความคุ้มครองทั งแบบความเสี่ยงภัย
ทุกชนิดกับแบบระบุภัยไว้ให้เลือกท้าประกันภัย ดังเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ  
  2.3  ราคาแห่งมูลประกันภัย ค้าว่า “มูลประกันภัย” ในรายการของกรมธรรม์ประกันภัยในการรับขนมิได้
ก้าหนดเพิ่มเติมเป็นพิเศษ จึงถือเป็นรายการเดียวกันกับค้าว่า “ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก้าหนดกันไว้” 
ของกรมธรรม์ประกันภัยอื่นทั่วไปนั่นเอง โดยการประกันภัยในการรับขนได้มีการก้าหนดมูลประกันภัยเอาไว้ใน
มาตรา 884 ว่า  
  “ถ้าของซึ่งขนส่งนั นได้เอาประกันภัยเมื่ออยู่ในระหว่างส่งเดินทางไปท่านให้คิดมูลประกันภัยในของนั นนับ
รวมทั งราคาของ ณ สถานที่และในเวลาที่ผู้ขนส่งได้รับของและให้เพิ่มค่าระวางส่งของไปยังสถานที่ส่งมอบแก่ผู้รับตราส่ง 
กับทั งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องด้วยการส่งของไปนั นเข้าด้วย 
 ก้าไรอันจะพึงได้ในเวลาเมื่อส่งมอบของนั น ย่อมจะคิดรวมเข้าเป็นมูลประกันภัยได้ต่อเมื่อได้มีข้อตกลงกันไว้
เช่นนั นชัดแจ้ง” 
  ราคาแห่งมูลประกันภัยในที่นี  ซึ่งก้าหนดให้เป็นจ้านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดไว้เป็น
สองทางเลือก คือ 

1)  ราคาสิ่งของ หรือสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดต้นทางที่ผู้ขนส่งได้รับของ บวกด้วยค่าระวางส่งของ
ไปยังสถานที่ส่งสิ่งของนั นมอบให้แก่ผู้รับตราส่ง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการขนส่งนั น โดยสรุปก็คือ ราคาสินค้าที่เอา
ประกันภัย ณ จุดต้นทาง ซึ่งรวมค่าระวางและค่าขนส่งทุกอย่างแล้ว  

2)  ราคาสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดปลายทาง ซึ่งรวมก้าไร ค่าระวางและค่าขนส่งทุกอย่างแล้ว โดยมี
การตกลงกันไว้เป็นพิเศษ 
  ทั งนี  จ้านวนค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับการชดใช้ ก็จะเป็นไปตามราคาที่ได้ตกลงกันไว้นั นด้วย ซึ่งต่างจาก
สัญญาประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไปที่ให้ชดใช้ตามมูลค่าที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความเสียหาย 
  กรมธรรม์ประกันภัยที่ก้าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้นั น มีความหมายเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัย
แบบก้าหนดมูลค่า (Valued Policy หรือ Agreed Value Policy) ซึ่งพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
(2560, น. 302) ให้ความหมายว่า “กรมธรรม์ประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งผู้เอาประกันภัยตกลงล่วงหน้าว่าจ้านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ คือ มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ในกรณีเกิดความเสียหายสิ นเชิง” และ 
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อ้านวย สุภเวชย์ (2551, น. 52) ก็ให้ความหมายไว้ท้านองเดียวกัน คือ กรมธรรม์ประกันภัยที่ก้าหนดมูลค่าที่จะต้อง
ชดใช้กันไว้ล่วงหน้า เมื่อมีการตกลงกันไว้เป็นจ้านวนเท่าใด ก็ให้ระบุลงไว้เป็นหลักฐานในกรมธรรม์ประกันภัย ถ้าใน
ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายสิ นเชิงหรือสูญสิ นไป ผู้รับประกันภัยจะ
ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามมูลค่าที่ตกลงกันไว้นั น  
  
 ตัวอย่างที่ 1.6 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ราคาแห่งมูลประกันภัย เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้ขนส่ง ให้รับผิด 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่  4449/2541 การประกันภัยในการรับขนมีวิธีการเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากการ
ประกันภัยทั่วไป เพรำะรำคำแห่งมูลประกันภัย หรือส่วนได้เสียส ำหรับกำรประกันภัยในกำรรับขน ตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 884 วรรคหนึ่ง ไม่ใช่หมำยควำมเพียงแต่เฉพำะรำคำค่ำสินค้ำเท่ำนั้น แต่ยัง
อำจรวมถึง ค่ำระวำงขนส่งและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ แล้วแต่กรณีด้วย เครื่องพิมพ์ซองพิพาทมีราคาซีแอนด์เอฟ จ้านวน 
71,681 ปอนด์สเตอร์ลิง ส่วนราคาที่โจทก์เอาประกันภัยกับผู้ร้องสอดมีจ้านวน 78,849 ปอนด์สเตอร์ลิง เมื่อค้านวณ
แล้วเท่ากบัว่าราคาที่เอาประกันภัยนั น เป็นร้อยละ 110 ของราคาสินค้า แสดงว่าส่วนที่เพิ่มขึ นอีกร้อยละ 10 ของราคา
สินค้าดังกล่าว ก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่รวมเป็นมูลประกันภัย ซึ่งเป็นเร่ืองปกติในทางปฏิบัติส้าหรับการประกันภัยในการ
ขนส่งสินค้า ดังนี  เงินจ้านวน 187,610 บาท ที่โจทก์เรียกว่าเป็น “ค่าเรียกร้อง” คือ จ้านวนร้อยละ 10 ของราคา
เครื่องพิมพ์พิพาทที่เสียหายจ้านวน 1,876,100 บาท จึงฟังได้ว่า ค่าเรียกร้องดังกล่าว ก็คือ ค่าใช้จ่ายอันถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของมูลประกันภัย เป็นส่วนได้ เสียซึ่งผู้ร้องสอดได้รับประกันภัยกับโจทก์ด้วย ตาม มาตรา 884 วรรคหนึ่ง ดังกล่าว 
 
  2.4  ระบุทางและวิธีขนส่ง คือ ระบุเส้นทางการขนส่งจากต้นทาง ณ สถานที่แห่งใด ไปยังจุดหมายปลายทาง 
ณ สถานที่แห่งใด พร้อมกับวิธีขนส่งด้วยว่า ใช้ยานพาหนะใดในการขนส่ง โดยอาจเป็นทางบก ทางน ้า หรือทางอากาศก็ได้ 
ซึ่งเส้นทางกับวิธีขนส่งต้องเป็นไปตามปกตินิยมด้วย เพื่อท้าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน  แต่ทั งนี  ต้องมิใช่เป็น 
การขนส่งทางไปรษณียภัณฑ์ และการขนส่งทางทะเล ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะรองรับอยู่ 
 แม้ในระหว่างทางอาจจะมีอุปสรรคท้าให้การขนส่งต้องสะดุดหยุดลงชั่วคราว หรือถึงขนาดจ้าต้องเปลี่ยน -
แปลงเส้นทาง หรือเปลี่ยนวิธีการขนส่ง ด้วยเหตุจ้าเป็น ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยใน
การรับขน เนื่องจากมองไปที่ผลส้าเร็จของการส่งของให้ถึงมือผู้รับตราส่งที่ปลายทางเป็นส้าคัญมากกว่า ดังประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 885 ซึ่งบัญญัติว่า “อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั น ถึงแม้การขนส่งจะต้อง
สะดุดหยุดลงชั่วขณะ หรือจะต้องเปลี่ยนทาง หรือเปลี่ยนวิธีขนส่งอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเหตุจ้าเป็นในระหว่างส่ง
เดินทางก็ดี ท่านว่าสัญญานั นก็ย่อมคงเป็นอันสมบูรณ์อยู่ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่น” ตัวอย่างเช่น การ
ขนส่งต้องสะดุดหยุดลงเนื่องจากน ้าท่วมเส้นทาง ผู้ขนส่งอาจจะเลือกที่รอให้น ้าลด หรือเปลี่ยนไปเส้นทางอ่ืนใด เพื่อจะ
ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางให้ทัน หรือเลือกที่จะเปลี่ยนวิธีการขนส่งจากรถไฟเป็นรถยนต์ เป็นต้น 
  2.5  ก้าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ นสุด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 883 ก้าหนด
ช่วงเวลาความคุ้มครอง คือ “ระหว่างเวลาตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง” ซึ่งเป็นการ
ก้าหนดช่วงระยะเวลาความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามกฎหมาย โดยให้เร่ิมนับช่วงการขนส่งตั งแต่เวลาที่ผู้ขนส่งรับ
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มอบทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากผู้ส่ง รวมตลอดถึงช่วงการขนส่งตลอดเส้นทาง และสิ นสุดลงเมื่อได้ส่งมอบทรัพย์สิน
นั นให้แก่ผู้รับตราส่ง ณ ปลายทางแล้ว  
  ในทางปฏิบัติ ส้าหรับกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะมีสองระยะเวลาเอาประกันภัยให้
เลือกอยู่สองแบบ ได้แก่ แบบก้าหนดเวลา (Time Policy) โดยจะระบุวันเวลาเร่ิมต้น และวันเวลาสิ นสุดเอาไว้ กับแบบ
ขนส่งเฉพาะเที่ยว ซึ่งอย่างหลังจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป ทั งนี  แบบก้าหนดเวลานิยมท้ากันระยะยาวเป็นรายปี เหมือน
ดังเช่นในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไป โดยที่ทุกเที่ยวการขนส่งซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั น ก็จะ
ได้รับความคุ้มครอง 
  
 ตัวอย่างที่ 1.7 เร่ือง ระยะเวลาเอาประกันภัย แบบก้าหนดเวลา 
 

 
กรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา: เริ่มวันท่ี ........................ เวลา ........ น. สิ นสุดวันท่ี ..................... เวลา 12.00 น. 

 
 

  2.6  ก้าหนดระยะเวลาขนส่งเฉพาะเที่ยว ถ้าเลือกระยะเวลาเอาประกันภัย แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว (Voyage 
Policy) จะเป็นเพียงความคุ้มครองรายเที่ยว ชั่วครั งคราว เหมาะกับผู้เอาประกันภัยที่มิได้มีการขนส่งบ่อยครั งนัก โดย
ที่ความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั งแต่วันที่ก้าหนด และสิ นสุดในวันที่ก้าหนดไว้ หรือจนกว่าสิ่งของที่เอาประกันภัยจะถึง
จุดหมายปลายทาง แล้วแต่กรณี  
 
  ตัวอย่างที่ 1.8 เร่ือง ระยะเวลาเอาประกันภัย แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว 
 

 
กรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเที่ยว: เริ่มวันท่ี .......................................... สิ นสดุวันท่ี ……………........................ 

 

  ตัวอย่างที่ 1.9 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ระยะเวลาความคุ้มครอง เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1091/2555 ป.พ.พ. มาตรา 883 และมาตรา 885 ชี ชัดถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ที่มุ่งประสงค์ให้วิธีการเฉพาะการประกันภัยในการรับขน คุ้มถึงความวินาศภัยทุกอย่าง ซึ่งอาจจะเกิดแก่ของที่ขนส่งใน
ระหว่างเวลา ตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง จึงได้ก้าหนดความคุ้มครองไว้ชัดแจ้ง เพื่อ
คุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัย และบังคับให้ผู้รับประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน อันจะส่งผลก่อเกิดความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง กรณีมีวินาศภัยเกิดขึ น  
  เมื่อมีบทบัญญัติกฎหมำยก ำหนดวิธีกำรเฉพำะกำรประกันภัยในกำรรับขน ให้คุ้มถึงควำมวินำศภัย ซึ่ง
อำจเกิดแก่ของที่ขนส่งในระหว่ำงเวลำ ตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับขนไปจนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง จึงไม่อำจน ำ
วิธีกำรประกันภัยซึ่งมีก ำหนดเวลำในกรณีทั่วไปมำปรับใช้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญำเป็นอย่ำงอื่น ดังนี้ สัญญำ
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อ้านวย สุภเวชย์ (2551, น. 52) ก็ให้ความหมายไว้ท้านองเดียวกัน คือ กรมธรรม์ประกันภัยที่ก้าหนดมูลค่าที่จะต้อง
ชดใช้กันไว้ล่วงหน้า เมื่อมีการตกลงกันไว้เป็นจ้านวนเท่าใด ก็ให้ระบุลงไว้เป็นหลักฐานในกรมธรรม์ประกันภัย ถ้าใน
ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายสิ นเชิงหรือสูญสิ นไป ผู้รับประกันภัยจะ
ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามมูลค่าที่ตกลงกันไว้นั น  
  
 ตัวอย่างที่ 1.6 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ราคาแห่งมูลประกันภัย เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้ขนส่ง ให้รับผิด 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่  4449/2541 การประกันภัยในการรับขนมีวิธีการเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากการ
ประกันภัยทั่วไป เพรำะรำคำแห่งมูลประกันภัย หรือส่วนได้เสียส ำหรับกำรประกันภัยในกำรรับขน ตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 884 วรรคหนึ่ง ไม่ใช่หมำยควำมเพียงแต่เฉพำะรำคำค่ำสินค้ำเท่ำนั้น แต่ยัง
อำจรวมถึง ค่ำระวำงขนส่งและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ แล้วแต่กรณีด้วย เครื่องพิมพ์ซองพิพาทมีราคาซีแอนด์เอฟ จ้านวน 
71,681 ปอนด์สเตอร์ลิง ส่วนราคาที่โจทก์เอาประกันภัยกับผู้ร้องสอดมีจ้านวน 78,849 ปอนด์สเตอร์ลิง เมื่อค้านวณ
แล้วเท่ากบัว่าราคาที่เอาประกันภัยนั น เป็นร้อยละ 110 ของราคาสินค้า แสดงว่าส่วนที่เพิ่มขึ นอีกร้อยละ 10 ของราคา
สินค้าดังกล่าว ก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่รวมเป็นมูลประกันภัย ซึ่งเป็นเร่ืองปกติในทางปฏิบัติส้าหรับการประกันภัยในการ
ขนส่งสินค้า ดังนี  เงินจ้านวน 187,610 บาท ที่โจทก์เรียกว่าเป็น “ค่าเรียกร้อง” คือ จ้านวนร้อยละ 10 ของราคา
เครื่องพิมพ์พิพาทที่เสียหายจ้านวน 1,876,100 บาท จึงฟังได้ว่า ค่าเรียกร้องดังกล่าว ก็คือ ค่าใช้จ่ายอันถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของมูลประกันภัย เป็นส่วนได้ เสียซึ่งผู้ร้องสอดได้รับประกันภัยกับโจทก์ด้วย ตาม มาตรา 884 วรรคหนึ่ง ดังกล่าว 
 
  2.4  ระบุทางและวิธีขนส่ง คือ ระบุเส้นทางการขนส่งจากต้นทาง ณ สถานที่แห่งใด ไปยังจุดหมายปลายทาง 
ณ สถานที่แห่งใด พร้อมกับวิธีขนส่งด้วยว่า ใช้ยานพาหนะใดในการขนส่ง โดยอาจเป็นทางบก ทางน ้า หรือทางอากาศก็ได้ 
ซึ่งเส้นทางกับวิธีขนส่งต้องเป็นไปตามปกตินิยมด้วย เพื่อท้าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน  แต่ทั งนี  ต้องมิใช่เป็น 
การขนส่งทางไปรษณียภัณฑ์ และการขนส่งทางทะเล ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะรองรับอยู่ 
 แม้ในระหว่างทางอาจจะมีอุปสรรคท้าให้การขนส่งต้องสะดุดหยุดลงชั่วคราว หรือถึงขนาดจ้าต้องเปลี่ยน -
แปลงเส้นทาง หรือเปลี่ยนวิธีการขนส่ง ด้วยเหตุจ้าเป็น ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยใน
การรับขน เนื่องจากมองไปที่ผลส้าเร็จของการส่งของให้ถึงมือผู้รับตราส่งที่ปลายทางเป็นส้าคัญมากกว่า ดังประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 885 ซึ่งบัญญัติว่า “อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั น ถึงแม้การขนส่งจะต้อง
สะดุดหยุดลงชั่วขณะ หรือจะต้องเปลี่ยนทาง หรือเปลี่ยนวิธีขนส่งอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเหตุจ้าเป็นในระหว่างส่ง
เดินทางก็ดี ท่านว่าสัญญานั นก็ย่อมคงเป็นอันสมบูรณ์อยู่ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่น” ตัวอย่างเช่น การ
ขนส่งต้องสะดุดหยุดลงเนื่องจากน ้าท่วมเส้นทาง ผู้ขนส่งอาจจะเลือกที่รอให้น ้าลด หรือเปลี่ยนไปเส้นทางอ่ืนใด เพื่อจะ
ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางให้ทัน หรือเลือกที่จะเปลี่ยนวิธีการขนส่งจากรถไฟเป็นรถยนต์ เป็นต้น 
  2.5  ก้าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ นสุด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 883 ก้าหนด
ช่วงเวลาความคุ้มครอง คือ “ระหว่างเวลาตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง” ซึ่งเป็นการ
ก้าหนดช่วงระยะเวลาความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามกฎหมาย โดยให้เร่ิมนับช่วงการขนส่งตั งแต่เวลาที่ผู้ขนส่งรับ
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มอบทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากผู้ส่ง รวมตลอดถึงช่วงการขนส่งตลอดเส้นทาง และสิ นสุดลงเมื่อได้ส่งมอบทรัพย์สิน
นั นให้แก่ผู้รับตราส่ง ณ ปลายทางแล้ว  
  ในทางปฏิบัติ ส้าหรับกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะมีสองระยะเวลาเอาประกันภัยให้
เลือกอยู่สองแบบ ได้แก่ แบบก้าหนดเวลา (Time Policy) โดยจะระบุวันเวลาเร่ิมต้น และวันเวลาสิ นสุดเอาไว้ กับแบบ
ขนส่งเฉพาะเที่ยว ซึ่งอย่างหลังจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป ทั งนี  แบบก้าหนดเวลานิยมท้ากันระยะยาวเป็นรายปี เหมือน
ดังเช่นในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไป โดยที่ทุกเที่ยวการขนส่งซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั น ก็จะ
ได้รับความคุ้มครอง 
  
 ตัวอย่างที่ 1.7 เร่ือง ระยะเวลาเอาประกันภัย แบบก้าหนดเวลา 
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  2.6  ก้าหนดระยะเวลาขนส่งเฉพาะเที่ยว ถ้าเลือกระยะเวลาเอาประกันภัย แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว (Voyage 
Policy) จะเป็นเพียงความคุ้มครองรายเที่ยว ชั่วครั งคราว เหมาะกับผู้เอาประกันภัยที่มิได้มีการขนส่งบ่อยครั งนัก โดย
ที่ความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั งแต่วันที่ก้าหนด และสิ นสุดในวันที่ก้าหนดไว้ หรือจนกว่าสิ่งของที่เอาประกันภัยจะถึง
จุดหมายปลายทาง แล้วแต่กรณี  
 
  ตัวอย่างที่ 1.8 เร่ือง ระยะเวลาเอาประกันภัย แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว 
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  ตัวอย่างที่ 1.9 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ระยะเวลาความคุ้มครอง เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1091/2555 ป.พ.พ. มาตรา 883 และมาตรา 885 ชี ชัดถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ที่มุ่งประสงค์ให้วิธีการเฉพาะการประกันภัยในการรับขน คุ้มถึงความวินาศภัยทุกอย่าง ซึ่งอาจจะเกิดแก่ของที่ขนส่งใน
ระหว่างเวลา ตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง จึงได้ก้าหนดความคุ้มครองไว้ชัดแจ้ง เพื่อ
คุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัย และบังคับให้ผู้รับประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน อันจะส่งผลก่อเกิดความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง กรณีมีวินาศภัยเกิดขึ น  
  เมื่อมีบทบัญญัติกฎหมำยก ำหนดวิธีกำรเฉพำะกำรประกันภัยในกำรรับขน ให้คุ้มถึงควำมวินำศภัย ซึ่ง
อำจเกิดแก่ของที่ขนส่งในระหว่ำงเวลำ ตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับขนไปจนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง จึงไม่อำจน ำ
วิธีกำรประกันภัยซึ่งมีก ำหนดเวลำในกรณีทั่วไปมำปรับใช้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญำเป็นอย่ำงอื่น ดังนี้ สัญญำ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��3_edit NT_328page.indd   25 2/28/2563 BE   8:29 PM



 

1-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ประกันภัยในกำรรับขนที่มีก ำหนดเวลำ ย่อมคุ้มถึงควำมวินำศภัยทุกอย่ำง ซึ่งอำจเกิดแก่ของที่ขนส่งตั้งแต่เวลำที่
รับของไปในก ำหนดเวลำประกันภัย จนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง หำได้มีควำมหมำยว่ำ สัญญำประกันภัย
สิ้นสุดลงเมื่อพ้นก ำหนดเวลำประกันภัยทันที ดังเช่นสัญญำประกันวินำศภัยในกรณีทั่วไป ที่มิได้มุ่งคุ้มถึงควำม
วินำศภัย ซึ่งอำจเกิดแก่ของที่ขนส่งจนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง โจทก์รับประกันภัยรถแทรกเตอร์ที่ขนส่ง 
ตั้งแต่โกดังของผู้เอำประกันภัย จนถึงโกดังของลูกค้ำของผู้เอำประกันภัย  ถึงแม้สัญญำประกันภัยพ้นก ำหนด
ระหว่ำงเดินทำง ก็คุ้มครองของที่ขนส่งจนถึงปลำยทำง  ถือว่ำกำรประกันภัยยังไม่สิ้นสุด จนได้ส่งมอบรถ
แทรกเตอร์นั้นแก่ผู้รับตรำส่ง และก ำหนดเวลำประกันภัยหำสิ้นสุดลงตำมก ำหนดระยะเวลำขนส่งตำม ป.พ.พ. 
มำตรำ 886 (4) ไม่ ทั งนี  เพราะบทบัญญัติดังกล่าว เป็นเพียงแต่ก้าหนดให้ต้องเริ่มท้าการขนส่งภายในก้าหนดที่ระบุ
ไว้เท่านั น หาได้มีความหมายว่า การประกันภัยสิ นสุดเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาขนส่งไม่ เมื่อรถแทรกเตอร์ได้รับความ
เสียหายระหว่างการขนส่ง และโจทก์ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ย่อมรับช่วงสิทธิมาฟ้องจ้าเลยที่ 1 ใน
ฐานะผู้ท้าละเมิด และจ้าเลยที่ 2 ในฐานะนายจ้างของจ้าเลยที่ 1 ซึ่งกระท้าในการทางที่จ้างของจ้าเลยที่ 2 ได้  
 
  2.7  สถานที่ซึ่งก้าหนดให้รับและส่งมอบของ คือ สถานที่ซึ่งก้าหนดให้เป็นจุดรับของต้นทาง และจุดส่งมอบ
ของปลายทางตามที่ตกลงกัน เช่น สถานที่ประกอบการ หรือโกดัง เป็นต้น 
  2.8  ชื่อหรือย่ีห้อของผู้ขนส่ง คือ ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญา
ประกันภัยในการรับขน 
 
3. อายุความ 
   ส้าหรับการประกันวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 บัญญัติเรื่องอายุความฟ้องร้อง
ระหว่างคู่สัญญาประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะว่า 
 “ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นก้าหนดเวลาสองปีนับแต่วันวินาศภัย 
 ในการเรียกให้ใช้หรือให้คืนเบี ยประกันภัย ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาสองปีนับแต่วันซึ่งสิทธิจะเรียกให้
ใช้หรือคืนเบี ยประกันภัยถึงก้าหนด” 
 จะเห็นได้ว่า อายุความนั นแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี  
  3.1  กรณีเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นกรณีเฉพาะการประกันวินาศภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อวัตถุที่
เอาประกันภัย อันเป็นทรัพย์สินที่ระบุเอาประกันภัยไว้ หรือความรับผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หากผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลภายนอกผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ฟ้องคดีให้ผู้ รับประกันภัยรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน ส้าหรับความเสียหายที่เกิดขึ นตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือ
บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั น จ้าต้องยื่นฟ้องคดีภายในก้าหนดเวลาสองปี นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย  
  3.2  กรณีเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย หรือให้คืนเบี ยประกันภัย 

1)  กรณีเรียกให้ช ำระเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย 
ในการช้าระเบี ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยจึงมาฟ้องคดีให้ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามสัญญาดังกลา่ว โดยมีก้าหนดเวลา
ภายในสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย  
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2)  กรณีเรียกให้คืนเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ช้าระเบี ยประกันภัยไปแล้ว สัญญา
ประกันภัยมีอันสิ นสุดลงไปด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือด้วยข้อสัญญา ซึ่งผู้รับประกันภัยมีหน้าที่คืนเบี ย
ประกันภัยส่วนต่าง ส้าหรับระยะเวลาที่มิได้คุ้มครองต่อ แต่ผู้รับประกันภัยมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั น ผู้เอาประกันภัย
จ้าต้องยื่นฟ้องคดีภายในก้าหนดเวลาสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกคืนเบี ยประกันภัยนั น 

เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/9 บัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้ใช้
บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดสิทธิเรียกร้องนั นเป็นอันขาดอายุความ” และมาตรา 193/10 ก็บัญญัติอีกว่า 
“สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช้าระหนี ตามสิทธิเรียกร้องนั นได้” 

แม้อายุความฟ้องร้องคดีตามสัญญาประกันภัยในการรับขนจะก้าหนดไว้สองปี นับแต่วันที่เสียหาย แต่
อายุความความรับผิดของผู้ขนส่งเองก็ได้มีบัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
624 ว่า  

“ในข้อความรับผิดของผู้ขนส่งในการที่ของสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งชักช้านั น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อ
พ้นก้าหนดปีหนึ่งนับแต่ส่งมอบ หรือปีหนึ่งนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ เว้นแต่ในกรณีที่มีการทุจริต” 

หากผู้ส่งฟ้องคดีเอง หรือผู้รับประกันภัยที่รับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ส่งมาฟ้องคดี เพื่อ
เรียกร้องให้ผู้ขนส่งรับผิด ต้องตกอยู่ในอายุความเพียงหนึ่งปีนี เท่านั น  
 
 ตัวอย่างที่ 1.10 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง อายุความฟ้องผู้ขนส่ง เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้ขนส่งให้รับผิด  
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7690/2547 ตำม ป.พ.พ. มำตรำ 624 บัญญัติกำรเริ่มต้นนับอำยุควำม ในกรณีที่
ของสูญหำยไว้ว่ำ ให้เริ่มต้นนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ พยานโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท บ. ผู้ส่งของให้ถ้อยค้า
ว่า ระยะเวลาได้ผ่านพ้นไปพอสมควรแล้ว ก็ได้รับแจ้งจากจ้าเลยว่า ผู้ขนส่งยังไม่ทราบว่า สินค้าได้ตกหล่นที่ไหน จ้าเลย
ขอให้บริษัท บ. สอบถามไปยังผู้ซื อว่า ได้รับมอบสินค้าหรือไม่ แสดงว่าขณะที่จ้าเลยแจ้งมายังบริษัท บ. เป็นวันอันควร
ที่ส่งมอบสินค้าแล้ว เมื่อปรากฏว่า บริษัท บ. ได้ส่งอีเมล์สอบถามไปยังบริษัทผู้ซื อโดยเอกสารดังกล่าวลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2543 ถือได้ว่าอย่างช้าที่สุดวันที่ 24 สิงหาคม 2543 เป็นวันที่ควรจะได้ส่งมอบ ตามความใน ป.พ.พ. มาตรา 
624 แล้ว โจทก์ฟ้องคดีนี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2544 จึงเกิน 1 ปีนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ คดีโจทก์จึงขำดอำยุ
ควำม 
 
  ดังนั น ผลทางกฎหมายหากเจ้าหนี มิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องตามอายุความที่กฎหมายได้ก้าหนดเอาไว้แล้ว 
ลูกหนี สามารถหยิบยกการขาดอายุความมาปฏิเสธความรับผิดได้ ท้าให้ผู้เป็นเจ้าหนี ต้องเสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไป แต่
อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังบัญญัติให้อายุความสามารถสะดุดหยุดลง หรือสะดุดหยุดอยู่ เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี ได้ 
ดังนี   
   1)  อายุความสะดุดหยุดลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ 
ค้าว่า “อายุความสะดุดหยุดลง” หมายถึง “การหยุดนับระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนแล้วเข้าในอายุความ เมื่อเหตุที่ท้าให้
อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ก็เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น”  
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ประกันภัยในกำรรับขนที่มีก ำหนดเวลำ ย่อมคุ้มถึงควำมวินำศภัยทุกอย่ำง ซึ่งอำจเกิดแก่ของที่ขนส่งตั้งแต่เวลำที่
รับของไปในก ำหนดเวลำประกันภัย จนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง หำได้มีควำมหมำยว่ำ สัญญำประกันภัย
สิ้นสุดลงเมื่อพ้นก ำหนดเวลำประกันภัยทันที ดังเช่นสัญญำประกันวินำศภัยในกรณีทั่วไป ที่มิได้มุ่งคุ้มถึงควำม
วินำศภัย ซึ่งอำจเกิดแก่ของที่ขนส่งจนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง โจทก์รับประกันภัยรถแทรกเตอร์ที่ขนส่ง 
ตั้งแต่โกดังของผู้เอำประกันภัย จนถึงโกดังของลูกค้ำของผู้เอำประกันภัย  ถึงแม้สัญญำประกันภัยพ้นก ำหนด
ระหว่ำงเดินทำง ก็คุ้มครองของที่ขนส่งจนถึงปลำยทำง  ถือว่ำกำรประกันภัยยังไม่สิ้นสุด จนได้ส่งมอบรถ
แทรกเตอร์นั้นแก่ผู้รับตรำส่ง และก ำหนดเวลำประกันภัยหำสิ้นสุดลงตำมก ำหนดระยะเวลำขนส่งตำม ป.พ.พ. 
มำตรำ 886 (4) ไม่ ทั งนี  เพราะบทบัญญัติดังกล่าว เป็นเพียงแต่ก้าหนดให้ต้องเริ่มท้าการขนส่งภายในก้าหนดที่ระบุ
ไว้เท่านั น หาได้มีความหมายว่า การประกันภัยสิ นสุดเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาขนส่งไม่ เมื่อรถแทรกเตอร์ได้รับความ
เสียหายระหว่างการขนส่ง และโจทก์ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ย่อมรับช่วงสิทธิมาฟ้องจ้าเลยที่ 1 ใน
ฐานะผู้ท้าละเมิด และจ้าเลยที่ 2 ในฐานะนายจ้างของจ้าเลยที่ 1 ซึ่งกระท้าในการทางที่จ้างของจ้าเลยที่ 2 ได้  
 
  2.7  สถานที่ซึ่งก้าหนดให้รับและส่งมอบของ คือ สถานที่ซึ่งก้าหนดให้เป็นจุดรับของต้นทาง และจุดส่งมอบ
ของปลายทางตามที่ตกลงกัน เช่น สถานที่ประกอบการ หรือโกดัง เป็นต้น 
  2.8  ชื่อหรือย่ีห้อของผู้ขนส่ง คือ ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญา
ประกันภัยในการรับขน 
 
3. อายุความ 
   ส้าหรับการประกันวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 บัญญัติเรื่องอายุความฟ้องร้อง
ระหว่างคู่สัญญาประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะว่า 
 “ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นก้าหนดเวลาสองปีนับแต่วันวินาศภัย 
 ในการเรียกให้ใช้หรือให้คืนเบี ยประกันภัย ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาสองปีนับแต่วันซึ่งสิทธิจะเรียกให้
ใช้หรือคืนเบี ยประกันภัยถึงก้าหนด” 
 จะเห็นได้ว่า อายุความนั นแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี  
  3.1  กรณีเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นกรณีเฉพาะการประกันวินาศภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อวัตถุที่
เอาประกันภัย อันเป็นทรัพย์สินที่ระบุเอาประกันภัยไว้ หรือความรับผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หากผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลภายนอกผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ฟ้องคดีให้ผู้ รับประกันภัยรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน ส้าหรับความเสียหายที่เกิดขึ นตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือ
บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั น จ้าต้องยื่นฟ้องคดีภายในก้าหนดเวลาสองปี นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย  
  3.2  กรณีเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย หรือให้คืนเบี ยประกันภัย 

1)  กรณีเรียกให้ช ำระเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย 
ในการช้าระเบี ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยจึงมาฟ้องคดีให้ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามสัญญาดังกลา่ว โดยมีก้าหนดเวลา
ภายในสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย  
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2)  กรณีเรียกให้คืนเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ช้าระเบี ยประกันภัยไปแล้ว สัญญา
ประกันภัยมีอันสิ นสุดลงไปด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือด้วยข้อสัญญา ซึ่งผู้รับประกันภัยมีหน้าที่คืนเบี ย
ประกันภัยส่วนต่าง ส้าหรับระยะเวลาที่มิได้คุ้มครองต่อ แต่ผู้รับประกันภัยมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั น ผู้เอาประกันภัย
จ้าต้องยื่นฟ้องคดีภายในก้าหนดเวลาสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกคืนเบี ยประกันภัยนั น 

เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/9 บัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้ใช้
บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดสิทธิเรียกร้องนั นเป็นอันขาดอายุความ” และมาตรา 193/10 ก็บัญญัติอีกว่า 
“สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช้าระหนี ตามสิทธิเรียกร้องนั นได้” 

แม้อายุความฟ้องร้องคดีตามสัญญาประกันภัยในการรับขนจะก้าหนดไว้สองปี นับแต่วันที่เสียหาย แต่
อายุความความรับผิดของผู้ขนส่งเองก็ได้มีบัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
624 ว่า  

“ในข้อความรับผิดของผู้ขนส่งในการที่ของสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งชักช้านั น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อ
พ้นก้าหนดปีหนึ่งนับแต่ส่งมอบ หรือปีหนึ่งนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ เว้นแต่ในกรณีที่มีการทุจริต” 

หากผู้ส่งฟ้องคดีเอง หรือผู้รับประกันภัยที่รับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ส่งมาฟ้องคดี เพื่อ
เรียกร้องให้ผู้ขนส่งรับผิด ต้องตกอยู่ในอายุความเพียงหนึ่งปีนี เท่านั น  
 
 ตัวอย่างที่ 1.10 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง อายุความฟ้องผู้ขนส่ง เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้ขนส่งให้รับผิด  
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7690/2547 ตำม ป.พ.พ. มำตรำ 624 บัญญัติกำรเริ่มต้นนับอำยุควำม ในกรณีที่
ของสูญหำยไว้ว่ำ ให้เริ่มต้นนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ พยานโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท บ. ผู้ส่งของให้ถ้อยค้า
ว่า ระยะเวลาได้ผ่านพ้นไปพอสมควรแล้ว ก็ได้รับแจ้งจากจ้าเลยว่า ผู้ขนส่งยังไม่ทราบว่า สินค้าได้ตกหล่นที่ไหน จ้าเลย
ขอให้บริษัท บ. สอบถามไปยังผู้ซื อว่า ได้รับมอบสินค้าหรือไม่ แสดงว่าขณะที่จ้าเลยแจ้งมายังบริษัท บ. เป็นวันอันควร
ที่ส่งมอบสินค้าแล้ว เมื่อปรากฏว่า บริษัท บ. ได้ส่งอีเมล์สอบถามไปยังบริษัทผู้ซื อโดยเอกสารดังกล่าวลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2543 ถือได้ว่าอย่างช้าที่สุดวันที่ 24 สิงหาคม 2543 เป็นวันที่ควรจะได้ส่งมอบ ตามความใน ป.พ.พ. มาตรา 
624 แล้ว โจทก์ฟ้องคดีนี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2544 จึงเกิน 1 ปีนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ คดีโจทก์จึงขำดอำยุ
ควำม 
 
  ดังนั น ผลทางกฎหมายหากเจ้าหนี มิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องตามอายุความที่กฎหมายได้ก้าหนดเอาไว้แล้ว 
ลูกหนี สามารถหยิบยกการขาดอายุความมาปฏิเสธความรับผิดได้ ท้าให้ผู้เป็นเจ้าหนี ต้องเสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไป แต่
อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังบัญญัติให้อายุความสามารถสะดุดหยุดลง หรือสะดุดหยุดอยู่ เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี ได้ 
ดังนี   
   1)  อายุความสะดุดหยุดลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ 
ค้าว่า “อายุความสะดุดหยุดลง” หมายถึง “การหยุดนับระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนแล้วเข้าในอายุความ เมื่อเหตุที่ท้าให้
อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ก็เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น”  
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1-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเร่ืองนี ไว้ ดังนี  
“มาตรา 193/14 อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี  
(1)  ลูกหนี รับสภาพหนี ต่อเจ้าหนี ตามสิทธิเรียกร้องโดยท้าเป็นหนังสือรับสภาพหนี ให้ ช้าระ

หนี ให้บางส่วน ช้าระดอกเบี ย ให้ประกัน หรือกระท้าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับ
สภาพหนี ตามสิทธิเรียกร้อง 

(2)  เจ้าหนี ได้ฟ้องคดีเพื่อตั งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช้าระหนี  
(3)  เจ้าหนี ได้ยื่นค้าขอรับช้าระหนี ในคดีล้มละลาย 
(4)  เจ้าหนี ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(5)  เจ้าหนี ได้กระท้าการอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี 
มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั นไม่นับเข้าในอายุ

ความ 
เมื่อเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ให้เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น” 

อายุความสะดุดหยุดลงจึงเป็นการหยุดนับระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วของอายุความนั นไปเลย เมื่อ
ปรากฏกรณีดังที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ข้างต้นเกิดขึ นมา และถ้าเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงนั นสิ นสุดลง จึงจะ
เร่ิมต้นนับอายุความกันใหม่อีกครั งหนึ่ง  
 
 ตัวอย่างที่ 1.11 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง อายุความสะดุดหยุดลง เป็นคดีที่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัยนั น 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 587/2540 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ไม่มีข้อความตอนใดที่ระบุว่า จ้าเลยที่ 3 
ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่างใด ถือได้ว่าจ้าเลยที่  3 ยอมรับตามสิทธิของโจทก์ ในฐานะผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จ้าเลยที่ 1ได้ท้าไว้แก่จ้าเลยที่ 3 และยอมรับที่จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนรายนี 
แก่โจทก์แล้ว แต่ขอเวลาอีก 60 วัน เพื่อการรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วน จะได้ประมวลข้อเท็จจริงทั งหมด ซึ่งเป็นเร่ือง
ด้าเนินการตามขั นตอนทางปฏิบัติของบริษัทจ้าเลยที่ 3 เท่านั น การกระท้าของจ้าเลยที่ 3 เป็นการกระท้าอันปราศจาก
ข้อสงสัย แสดงให้เห็นเป็นปริยายว่า ยอมรับสภำพหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องของโจทก์แล้ว อำยุควำมย่อมสะดุดหยุดลง 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ139/14 เมื่ออำยุควำมสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลำที่ล่วงไปก่อนนั้น
ไม่นับเข้ำในอำยุควำม เม่ือเหตุที่ท ำให้อำยุควำมสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลำใด ให้เริ่มนับอำยุควำมใหม่ตั้งแต่เวลำนั้น 
ตามมาตรา193/15 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2533 เมื่อนับถึงวันฟ้อง คือ วันที่ 23 สิงหาคม 
2534 ยังไม่เกินสองปี คดีโจทก์ส้าหรับจ้าเลยที่ 3 จึงยังไม่ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 882 
 

2)  อายุความสะดุดหยุดอยู่ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 
บัญญัติว่า “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค หรือผู้มีอ้านาจฟ้องคดี
แทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” 

ส้าหรับคดีฟ้องร้องระหว่างคู่สัญญาประกันภัยด้วยกันเอง อันจัดเป็นคดีผู้บริโภค คือ ผู้รับประกันภัย

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันวินาศภยั     1-19 
 

เรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยช้าระเบี ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย และได้มีการเจรจาต่อรองกันอยู่ จะมีผลให้อายุ
ความฟ้องคดีก้าหนดเวลาสองปีที่เริ่มนับตั งแต่วันที่มีสิทธิเรียกร้องนั น ต้องสะดุดหยุดอยู่ คือ ไม่นับต่อ ให้นับค้างอยู่
ตั งแต่วันที่เร่ิมเจรจากัน ครั นเมื่อยกเลิกการเจรจาแล้ว จึงจะเร่ิมนับต่อจากช่วงระยะเวลานั นจนครบก้าหนดอายุความ
สองปี 

แต่ด้วยเหตุที่การฟ้องร้องคดีระหว่างบุคคลภายนอกผู้เสียหายกับผู้รับประกันภัย หรือผู้เอา
ประกันภัยนั น มิใช่เป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งจะต้องเป็นคดีที่ฟ้องเรียกร้องกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจเท่านั น 
กรณีจึงไม่ตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 อันจะมีผลท้าให้อายุความฟ้องคดีต้องสะดุด
หยุดอยู่ ฉะนั น อายุความฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวจึงเพียงแต่สะดุดหยุดลงเท่านั น 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเร่ืองนี ไว้ ดังนี  
“มาตรา 193/14 อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี  
(1)  ลูกหนี รับสภาพหนี ต่อเจ้าหนี ตามสิทธิเรียกร้องโดยท้าเป็นหนังสือรับสภาพหนี ให้ ช้าระ

หนี ให้บางส่วน ช้าระดอกเบี ย ให้ประกัน หรือกระท้าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับ
สภาพหนี ตามสิทธิเรียกร้อง 

(2)  เจ้าหนี ได้ฟ้องคดีเพื่อตั งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช้าระหนี  
(3)  เจ้าหนี ได้ยื่นค้าขอรับช้าระหนี ในคดีล้มละลาย 
(4)  เจ้าหนี ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(5)  เจ้าหนี ได้กระท้าการอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี 
มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั นไม่นับเข้าในอายุ

ความ 
เมื่อเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ให้เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น” 

อายุความสะดุดหยุดลงจึงเป็นการหยุดนับระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วของอายุความนั นไปเลย เมื่อ
ปรากฏกรณีดังที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ข้างต้นเกิดขึ นมา และถ้าเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงนั นสิ นสุดลง จึงจะ
เร่ิมต้นนับอายุความกันใหม่อีกครั งหนึ่ง  
 
 ตัวอย่างที่ 1.11 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง อายุความสะดุดหยุดลง เป็นคดีที่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัยนั น 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 587/2540 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ไม่มีข้อความตอนใดที่ระบุว่า จ้าเลยที่ 3 
ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่างใด ถือได้ว่าจ้าเลยที่  3 ยอมรับตามสิทธิของโจทก์ ในฐานะผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จ้าเลยที่ 1ได้ท้าไว้แก่จ้าเลยที่ 3 และยอมรับที่จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนรายนี 
แก่โจทก์แล้ว แต่ขอเวลาอีก 60 วัน เพื่อการรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วน จะได้ประมวลข้อเท็จจริงทั งหมด ซึ่งเป็นเร่ือง
ด้าเนินการตามขั นตอนทางปฏิบัติของบริษัทจ้าเลยที่ 3 เท่านั น การกระท้าของจ้าเลยที่ 3 เป็นการกระท้าอันปราศจาก
ข้อสงสัย แสดงให้เห็นเป็นปริยายว่า ยอมรับสภำพหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องของโจทก์แล้ว อำยุควำมย่อมสะดุดหยุดลง 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ139/14 เมื่ออำยุควำมสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลำที่ล่วงไปก่อนนั้น
ไม่นับเข้ำในอำยุควำม เม่ือเหตุที่ท ำให้อำยุควำมสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลำใด ให้เริ่มนับอำยุควำมใหม่ตั้งแต่เวลำนั้น 
ตามมาตรา193/15 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2533 เมื่อนับถึงวันฟ้อง คือ วันที่ 23 สิงหาคม 
2534 ยังไม่เกินสองปี คดีโจทก์ส้าหรับจ้าเลยที่ 3 จึงยังไม่ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 882 
 

2)  อายุความสะดุดหยุดอยู่ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 
บัญญัติว่า “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค หรือผู้มีอ้านาจฟ้องคดี
แทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” 

ส้าหรับคดีฟ้องร้องระหว่างคู่สัญญาประกันภัยด้วยกันเอง อันจัดเป็นคดีผู้บริโภค คือ ผู้รับประกันภัย
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เรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยช้าระเบี ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย และได้มีการเจรจาต่อรองกันอยู่ จะมีผลให้อายุ
ความฟ้องคดีก้าหนดเวลาสองปีที่เริ่มนับตั งแต่วันที่มีสิทธิเรียกร้องนั น ต้องสะดุดหยุดอยู่ คือ ไม่นับต่อ ให้นับค้างอยู่
ตั งแต่วันที่เร่ิมเจรจากัน ครั นเมื่อยกเลิกการเจรจาแล้ว จึงจะเร่ิมนับต่อจากช่วงระยะเวลานั นจนครบก้าหนดอายุความ
สองปี 

แต่ด้วยเหตุที่การฟ้องร้องคดีระหว่างบุคคลภายนอกผู้เสียหายกับผู้รับประกันภัย หรือผู้เอา
ประกันภัยนั น มิใช่เป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งจะต้องเป็นคดีที่ฟ้องเรียกร้องกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจเท่านั น 
กรณีจึงไม่ตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 อันจะมีผลท้าให้อายุความฟ้องคดีต้องสะดุด
หยุดอยู่ ฉะนั น อายุความฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวจึงเพียงแต่สะดุดหยุดลงเท่านั น 
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2-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัย 

บทท่ี 2 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตาม   
 กฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ           นว. 3 

(3 ชั่วโมง) 
 
เรื่องที่   

2.1 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับความรับผิดตามกฎหมาย 
2.2 การค้าระหว่างประเทศกับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
2.3 การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
2.4 การประกันภัยสนิค้าที่ขนสง่ภายในประเทศ 
2.5 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง  
2.6 การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนสง่ต่อเนื่อง 

 
แนวคิด 

1.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับความรับผิดตามกฎหมาย ที่ส าคัญประกอบด้วย 1) กรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 2) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และ 3) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมายที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพต่างๆ และผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรอง  

2. การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศ  
อันประกอบด้วย การตกลงทางการค้า การขนส่ง การช าระราคา และการประกันภัยการขนส่งสินค้า  
จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ ทั้งในแง่มุมของกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่มีบทบาทในการควบคุม ก ากับ หรือยึดถือปฏิบัติ 
ส าหรับธุรกรรม กิจกรรม หรือกระบวนการที่เก่ียวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศนับแต่
อดีตกาลจนถึงยุคปัจจุบัน 

3. การที่เงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงทางการค้าแบบ CIP (Carriage and Insurance Paid to) และแบบ 
CIF (Cost, Insurance and Freight) ของกฎ Incoterms 2010 ก าหนดไว้ในข้อก าหนด A3 ให้เป็นภาระ 
หน้าที่ของผู้ขายในการท าสัญญาประกันภัยสินค้า ด้วยความคุ้มครองขั้นต่ าสุดเป็นอย่างน้อยตามความ
คุ้มครองภายใต้ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้า “Institute Cargo Clauses (C) 1/1/09” ของ LMA/IUA 
(Lloyd’s Market Association/The International Underwriting Association of London) และหาก
ผู้ซื้อร้องขอ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ขายในการจัดให้มีความคุ้มครองเพิ่มเติม ย่อมเป็นการบ่งบอกความเป็น
สากลนิยมของการใช้ข้อก าหนดการประกันภัยของสถาบันผู้รับประกันภัยในประเทศอังกฤษ ส าหรับการ
ประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  
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4. การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ ถือว่าเป็นการประกันภัยสินค้าอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเข้าไปมีบทบาทในการให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายหรือ
ความสูญเสียของสินค้าที่มีการขนส่งภายในอาณาเขตประเทศไทย ได้แก่ การขนส่งสินค้าเพื่อการซื้อขาย
ภายในประเทศ การขนส่งสินค้าคงคลังในรูปแบบของโลจิสติกส์หรือการขนย้ายเครื่องจักรต่างๆ รวมไป 
ถึงสินค้าที่มีการขนส่งระหว่างประเทศภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล โดยซื้อสินค้าภายใต้เงื่อนไข  
การซื้อขายแบบ CIF แล้วก็ตาม แต่กรมธรรม์ประกันภัยที่ทางผู้ขายในต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการจัดท า
ประกันภัยให้นั้น จะให้ความคุ้มครองสถานที่ปลายทางเพียงที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยานเท่านั้น ไม่ได้ให้
ความคุ้มครองไปจนถึงสถานที่สุดท้ายของผู้น าเข้า หรือแม้แต่การส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศภายใต้
เงื่อนไขการซื้อขายแบบ FOB หรือ CFR หรือเงื่อนไขการซื้อขายอ่ืนๆ ที่ผู้ส่งออกไม่มีหน้าที่ในการจัดหา
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ส่งออกยังคงมีความเสี่ยงหากสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการ
ขนส่งจากโกดังไปยังเรือเดินสมุทรหรือเครื่องบินที่มารับสินค้า การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายใน ประเทศ
จึงเข้าไปมีบทบาทในการรับประกันภัยในช่วงของการขนส่งที่กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลให้ความคุ้มครอง
ได้ไม่ทั่วถึง 

5.  การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดท าขึ้นมาใหม่โดยใช้เงื่อนไขความ
คุ้มครองต่างๆ แบบเฉพาะส าหรับประเทศไทย โดยได้น าเนื้อหาสาระต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศมาปรับใช้ในบางหมวดของความคุ้มครอง ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้
ความคุ้มครองเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ด าเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าเท่านั้น ถือเป็นการประกันภัย  
ค้ าจุนอย่างหนึ่งโดยให้ความคุ้มครองต่อการเกิดความสูญหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่ผู้เอาประกันภัย
รับด าเนินการขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างขนส่ง 

6.  การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง อาจดูเป็นเรื่องใหม่แม้ว่าจะมีการออกพระราช-
บัญญัติการขนส่งต่อเนื่องไว้นานมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ที่มีการระบุไว้ว่าผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
ที่เป็นนิติบุคคลไทยหรือผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
ต่างประเทศ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและจะต้องยื่นหลักทรัพย์เพื่อเป็น
การค้ าประกันส าหรับความรับผิดตามสัญญารับขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือส าหรับความเสี่ ยงอ่ืนใด
ตามสัญญาที่ท าขึ้นและด ารงสินทรัพย์ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ  
ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่มีความพร้อมที่จะน าหลักทรัพย์เพื่อมาค้ าประกัน เมื่อมีการจดทะเบียนเป็น 
ผู้ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแต่หากต้องการจดทะเบียนบริษัทอย่างสะดวก รวดเร็ว พระราชบัญญัติฯ นี้ 
ก็มีทางเลือกไว้ว่า ผู้ประกอบการต่อเนื่องหลายรูปแบบ สามารถใช้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของ
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องมาแสดงต่อทางราชการเพื่อขอจดทะเบียนบริษัทได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทาง 
เลือกให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องใช้เป็นหลักประกันในการจดทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องโดยมิต้องวางหลักทรัพย์ดังที่ได้ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว  
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(3 ชั่วโมง) 
 
เรื่องที่   

2.1 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับความรับผิดตามกฎหมาย 
2.2 การค้าระหว่างประเทศกับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
2.3 การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
2.4 การประกันภัยสนิค้าที่ขนสง่ภายในประเทศ 
2.5 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง  
2.6 การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนสง่ต่อเนื่อง 

 
แนวคิด 

1.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับความรับผิดตามกฎหมาย ที่ส าคัญประกอบด้วย 1) กรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 2) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และ 3) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมายที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพต่างๆ และผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรอง  

2. การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศ  
อันประกอบด้วย การตกลงทางการค้า การขนส่ง การช าระราคา และการประกันภัยการขนส่งสินค้า  
จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ ทั้งในแง่มุมของกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่มีบทบาทในการควบคุม ก ากับ หรือยึดถือปฏิบัติ 
ส าหรับธุรกรรม กิจกรรม หรือกระบวนการที่เก่ียวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศนับแต่
อดีตกาลจนถึงยุคปัจจุบัน 

3. การที่เงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงทางการค้าแบบ CIP (Carriage and Insurance Paid to) และแบบ 
CIF (Cost, Insurance and Freight) ของกฎ Incoterms 2010 ก าหนดไว้ในข้อก าหนด A3 ให้เป็นภาระ 
หน้าที่ของผู้ขายในการท าสัญญาประกันภัยสินค้า ด้วยความคุ้มครองขั้นต่ าสุดเป็นอย่างน้อยตามความ
คุ้มครองภายใต้ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้า “Institute Cargo Clauses (C) 1/1/09” ของ LMA/IUA 
(Lloyd’s Market Association/The International Underwriting Association of London) และหาก
ผู้ซื้อร้องขอ ให้เป็นหน้าท่ีของผู้ขายในการจัดให้มีความคุ้มครองเพ่ิมเติม ย่อมเป็นการบ่งบอกความเป็น
สากลนิยมของการใช้ข้อก าหนดการประกันภัยของสถาบันผู้รับประกันภัยในประเทศอังกฤษ ส าหรับการ
ประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  
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4. การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ ถือว่าเป็นการประกันภัยสินค้าอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเข้าไปมีบทบาทในการให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายหรือ
ความสูญเสียของสินค้าที่มีการขนส่งภายในอาณาเขตประเทศไทย ได้แก่ การขนส่งสินค้าเพื่อการซื้อขาย
ภายในประเทศ การขนส่งสินค้าคงคลังในรูปแบบของโลจิสติกส์หรือการขนย้ายเครื่องจักรต่างๆ รวมไป 
ถึงสินค้าที่มีการขนส่งระหว่างประเทศภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล โดยซื้อสินค้าภายใต้เงื่อนไข  
การซื้อขายแบบ CIF แล้วก็ตาม แต่กรมธรรม์ประกันภัยที่ทางผู้ขายในต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการจัดท า
ประกันภัยให้นั้น จะให้ความคุ้มครองสถานที่ปลายทางเพียงที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยานเท่านั้น ไม่ได้ให้
ความคุ้มครองไปจนถึงสถานที่สุดท้ายของผู้น าเข้า หรือแม้แต่การส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศภายใต้
เงื่อนไขการซื้อขายแบบ FOB หรือ CFR หรือเงื่อนไขการซื้อขายอ่ืนๆ ที่ผู้ส่งออกไม่มีหน้าที่ในการจัดหา
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ส่งออกยังคงมีความเสี่ยงหากสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการ
ขนส่งจากโกดังไปยังเรือเดินสมุทรหรือเครื่องบินที่มารับสินค้า การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายใน ประเทศ
จึงเข้าไปมีบทบาทในการรับประกันภัยในช่วงของการขนส่งที่กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลให้ความคุ้มครอง
ได้ไม่ทั่วถึง 

5.  การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดท าขึ้นมาใหม่โดยใช้เงื่อนไขความ
คุ้มครองต่างๆ แบบเฉพาะส าหรับประเทศไทย โดยได้น าเนื้อหาสาระต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศมาปรับใช้ในบางหมวดของความคุ้มครอง ซ่ึงกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้
ความคุ้มครองเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ด าเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าเท่านั้น ถือเป็นการประกันภัย  
ค้ าจุนอย่างหนึ่งโดยให้ความคุ้มครองต่อการเกิดความสูญหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่ผู้เอาประกันภัย
รับด าเนินการขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างขนส่ง 

6.  การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง อาจดูเป็นเรื่องใหม่แม้ว่าจะมีการออกพระราช-
บัญญัติการขนส่งต่อเนื่องไว้นานมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ที่มีการระบุไว้ว่าผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
ที่เป็นนิติบุคคลไทยหรือผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
ต่างประเทศ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและจะต้องยื่นหลักทรัพย์เพื่อเป็น
การค้ าประกันส าหรับความรับผิดตามสัญญารับขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือส าหรับความเสี่ ยงอ่ืนใด
ตามสัญญาที่ท าขึ้นและด ารงสินทรัพย์ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ  
ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่มีความพร้อมที่จะน าหลักทรัพย์เพื่อมาค้ าประกัน เมื่อมีการจดทะเบียนเป็น 
ผู้ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแต่หากต้องการจดทะเบียนบริษัทอย่างสะดวก รวดเร็ว พระราชบัญญัติฯ นี้ 
ก็มีทางเลือกไว้ว่า ผู้ประกอบการต่อเนื่องหลายรูปแบบ สามารถใช้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของ
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องมาแสดงต่อทางราชการเพื่อขอจดทะเบียนบริษัทได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทาง 
เลือกให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องใช้เป็นหลักประกันในการจดทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องโดยมิต้องวางหลักทรัพย์ดังที่ได้ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว  
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัย 

วัตถุประสงค ์
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายการประกนัภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับความรับผิดตามกฎหมายได้ 
2.  อธิบายความเก่ียวข้องของการค้าระหว่างประเทศกับการประกนัภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ 
3.  อธิบายการประกนัภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ 
4.  อธิบายการประกนัภัยสนิค้าที่ขนส่งภายในประเทศได้ 
5.  อธิบายการประกนัภัยความรับผดิของผู้ขนส่ง (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557) ได ้
6.  อธิบายการประกนัภัยความรับผดิของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้ 
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เรื่องที่ 2.1  
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย 
   
  
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมายมีมากมายหลายชนิด ในเรื่องนี้ จะขอกล่าวถึง
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่ส าคัญเพียง 3 ประเภทเท่านั้น คือ  

1.  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก  
2.  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจากสินค้าที่ไมป่ลอดภัย  
3.  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวชิาชีพ  
โดยจะสรุปสาระส าคัญแยกออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 2) ผู้เอาประกันภัย 3) ความ

คุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไขที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ และ 7) ข้อมูลที่
จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 

ส าหรับการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนี้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เรียกว่า “การประกันภัยค  าจุน” ซึ่งหมายถึง เป็นการประกันภัยเพื่อค้ าจุนหรือเป็นหลักประกันให้แก่ผู้เอาประกันภัยว่า 
หากบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าโดยมิชอบของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิด
ตามกฎหมาย ผู้รับประกันภัยสัญญาที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายในนามของผู้เอาประกันภัย ให้แก่
บุคคลภายนอกนั้น ทั้งนี้ บุคคลภายนอกนั้นสามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยนี้กับผู้รับประกันภัยนั้น
โดยตรงก็ได้  

ฉะนั้น วัตถุที่เอาประกันภัย (Subject Matter of Insurance) ของการประกันภัยประเภทนี้ คือความรับผิด
ตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหาย มิใช่การประกันภัยที่มีวัตถุที่เอา
ประกันภัยเป็นตัวทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายดังเช่นการประกันอัคคีภัย หรือการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ  

 อนึ่ง ความรับผิดนี้จะต้องเป็นความรับผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้ ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิดหรือว่าด้วยเรื่องเอกเทศสัญญาต่างๆ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เก่ียวกับตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 พระราช-
บัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นต้น อันมิใช่ความรับผิดทางสัญญาที่คู่สัญญาตกลงกันไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงหรือความ
รับผิดทางศีลธรรมแต่ประการใด 
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกออกแบบมา
เพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย 
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัย 

วัตถุประสงค ์
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายการประกนัภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับความรับผิดตามกฎหมายได้ 
2.  อธิบายความเก่ียวข้องของการค้าระหว่างประเทศกับการประกนัภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ 
3.  อธิบายการประกนัภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ 
4.  อธิบายการประกนัภัยสนิค้าที่ขนส่งภายในประเทศได้ 
5.  อธิบายการประกนัภัยความรับผดิของผู้ขนส่ง (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557) ได ้
6.  อธิบายการประกนัภัยความรับผดิของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้ 
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เรื่องที่ 2.1  
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย 
   
  
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมายมีมากมายหลายชนิด ในเรื่องนี้ จะขอกล่าวถึง
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่ส าคัญเพียง 3 ประเภทเท่านั้น คือ  

1.  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก  
2.  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจากสินค้าที่ไมป่ลอดภัย  
3.  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวชิาชีพ  
โดยจะสรุปสาระส าคัญแยกออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 2) ผู้เอาประกันภัย 3) ความ

คุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไขที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ และ 7) ข้อมูลที่
จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 

ส าหรับการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนี้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เรียกว่า “การประกันภัยค  าจุน” ซึ่งหมายถึง เป็นการประกันภัยเพื่อค้ าจุนหรือเป็นหลักประกันให้แก่ผู้เอาประกันภัยว่า 
หากบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าโดยมิชอบของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิด
ตามกฎหมาย ผู้รับประกันภัยสัญญาที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายในนามของผู้เอาประกันภัย ให้แก่
บุคคลภายนอกนั้น ทั้งนี้ บุคคลภายนอกนั้นสามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยนี้กับผู้รับประกันภัยนั้น
โดยตรงก็ได้  

ฉะนั้น วัตถุที่เอาประกันภัย (Subject Matter of Insurance) ของการประกันภัยประเภทนี้ คือความรับผิด
ตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหาย มิใช่การประกันภัยที่มีวัตถุที่เอา
ประกันภัยเป็นตัวทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายดังเช่นการประกันอัคคีภัย หรือการประกันวินาศภัยที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ  

 อนึ่ง ความรับผิดนี้จะต้องเป็นความรับผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้ ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิดหรือว่าด้วยเรื่องเอกเทศสัญญาต่างๆ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เก่ียวกับตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 พระราช-
บัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นต้น อันมิใช่ความรับผิดทางสัญญาที่คู่สัญญาตกลงกันไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงหรือความ
รับผิดทางศีลธรรมแต่ประการใด 
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกออกแบบมา
เพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย 
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2-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัย 

อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ และภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัย
ของผู้เอาประกันภัยที่ได้ระบุเอาประกันภัยไว้ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครองซึ่งระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับข้อตกลงคุ้มครอง ดังต่อไปนี้ 

1)  ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก  
2)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  
ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 และ 2 ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับบุคคลภายนอกผู้เรียกร้องนั้นด้วย 
3)  ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีของผู้เอาประกันภัย  
 
1.1  ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ประกอบด้วย 

1)  “กรมธรรม์ประกันภัย” หมายถึง ใบค าขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลง
คุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไป ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย 

2)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ระบุชื่อในตารางกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึง
เจ้าของ หุ้นส่วน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนของผู้เอาประกันภัย เฉพาะในขณะที่กระท าการภายในหน้าที่  
ในฐานะดังกล่าวเท่านั้น 

3)  “บุคคลภายนอก” หมายถึง บุคคลใดๆ ที่มิใช่คู่สัญญาประกันภัยฉบับนี้และไม่ใช่บุคคลที่ระบุใน
ข้อยกเว้น  

4)  “อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวัง และ 
ท าให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย และ/หรือทรัพย์สินของบุคคล 
ภายนอก 

5)  “ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย” หมายถึง การเสียชีวิต การ
บาดเจ็บ การเจ็บป่วยทางร่างกาย รวมถึงอนามัยโดยอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ 

6)  “ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน” หมายถึง ความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน รวมถึง
ความสูญเสียจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยอุบัติเหตุ 

7)  “ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี” หมายถึง ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ต่อสู้คดีซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไป ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยก่อน 
  1.2  ผู้เอาประกันภัย คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าของ หรือ 
ผู้ครอบครองสถานประกอบการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมดังระบุเอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  
  1.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) วัตถุที่เอาประกันภัย 2) ขอบเขตความคุ้มครอง 
และ 3) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ดังนี้ 

1) วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมายทางแพ่งของผู้เอาประกันภัย  
2)  ขอบเขตความคุ้มครอง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวังและท าให้เกิด

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย และ/หรือทรัพย์สินของบุคคล  
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ภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจ าต้องรับผิดตามกฎหมาย อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากการประกอบการพาณิชย์หรือ
อุตสาหกรรม โดยจ าแนกขอบเขตความคุ้มครองออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

(1)  ความรับผิดตามกฎหมายภายในสถานที่เอาประกันภัย เป็นความคุ้มครองที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบธุรกิจและมีสาเหตุจากการใช้สถานที่เอาประกันภัยนั้นเอง อันเป็นความคุ้มครองพื้นฐานที่ได้ก าหนดไว้ให้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย เช่น ลูกค้าลื่นล้มจนได้รับบาดเจ็บเนื่องจากพื้นที่เปียกแฉะ สิ่งของตกหล่นถูกทรัพย์สินของลูกค้า
แตกหักเสียหาย เป็นต้น 

(2)  ความรับผิดตามกฎหมายภายนอกสถานที่เอาประกันภัย เป็นความคุ้มครองที่เลือกไว้นอกจาก
ความคุ้มครองพื้นฐาน อันเกิดจากตัวผู้เอาประกันภัยเองหรือลูกจ้างซึ่งท างานประจ าให้แก่ผู้เอาประกันภัยในขณะที่
ออกไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้เอาประกันภัย ภายนอกสถานที่เอาประกันภัยแต่ภายในอาณาเขตประเทศไทย 
เช่น พนักงานขายของผู้เอาประกันภัยออกไปพบลูกค้าแล้วไปเดินชนทรัพย์สินของลูกค้าได้รับความเสียหาย เป็นต้น  

อนึ่ง ความคุ้มครองยังรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทางคดีในการเรียกร้องที่ผู้เอาประกันภัย
จ าต้องชดใช้ให้แก่บุคคลภายนอกผู้เสียหายด้วย รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ ทั้งยัง
ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปเพื่อต่อสู้คดี เช่น ค่าทนายความ เป็นต้น ด้วยความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับประกันภัยซึ่งเป็นวงเงินที่ก าหนดไว้เพิ่มเติมจากจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดดังกล่าวด้วย 
   3) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ภายใต้สัญญาประกันภัยนี้ ผู้รับประกันภัยจะรับผิดไม่เกินจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งการก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดอาจเลือกเป็นวงเงิน
รวมแบบไม่มีการจ ากัดจ านวนครั้งภายในระยะเวลาเอาประกันภัย  หรือแบบจ ากัดจ านวนครั้งภายในระยะเวลาเอา
ประกันภัย และจะมีวงเงินย่อยเป็นต่ออุบัติเหตุในแต่ละคร้ังหรือต่อเหตุการณ์ในแต่ละคร้ังก็ได้แล้วแต่จะตกลงกัน 
  1.4  ข้อยกเว้นที่ส้าคัญ เช่น 

1)  การเสียชีวิต ความบาดเจ็บต่อร่างกาย ความเจ็บป่วย หรืออนามัยของผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน 
กรรมการ ลูกจ้างในระหว่างทางการที่จ้าง บุคคลในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้าง การฝึกงานของผู้เอา
ประกันภัย ผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย บิดา มารดา บุตร คู่สมรส ญาติของผู้เอาประกันภัยที่พักอาศัย หรือ
บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย เป็นต้น 

2)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง
ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง หรือผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย บุคคลในครอบครัว  หรือ
บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล เก็บรักษา หรือควบคุม หรือ
ก าลังใช้ หรือก าลังปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3)  ความรับผิดตามสัญญาของผู้เอาประกันภัย การให้ค าแนะน า หรือบริการทางเทคนิค หรือวิชาชีพ  
ใดๆ โดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย 

4)  ความรับผิดเนื่องจากการให้การรักษาพยาบาลแก่บุคคลอ่ืนโดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทน 
เว้นแต่เป็นการปฐมพยาบาล 

5)  ความรับผิดเนื่องจากสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือด าเนินการโดย
ผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทน 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัย 

อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ และภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัย
ของผู้เอาประกันภัยที่ได้ระบุเอาประกันภัยไว้ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครองซึ่งระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับข้อตกลงคุ้มครอง ดังต่อไปนี้ 

1)  ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก  
2)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  
ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 และ 2 ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับบุคคลภายนอกผู้เรียกร้องนั้นด้วย 
3)  ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีของผู้เอาประกันภัย  
 
1.1  ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ประกอบด้วย 

1)  “กรมธรรม์ประกันภัย” หมายถึง ใบค าขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลง
คุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไป ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย 

2)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ระบุชื่อในตารางกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึง
เจ้าของ หุ้นส่วน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนของผู้เอาประกันภัย เฉพาะในขณะที่กระท าการภายในหน้าที่  
ในฐานะดังกล่าวเท่านั้น 

3)  “บุคคลภายนอก” หมายถึง บุคคลใดๆ ที่มิใช่คู่สัญญาประกันภัยฉบับนี้และไม่ใช่บุคคลที่ระบุใน
ข้อยกเว้น  

4)  “อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวัง และ 
ท าให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย และ/หรือทรัพย์สินของบุคคล 
ภายนอก 

5)  “ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย” หมายถึง การเสียชีวิต การ
บาดเจ็บ การเจ็บป่วยทางร่างกาย รวมถึงอนามัยโดยอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ 

6)  “ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน” หมายถึง ความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน รวมถึง
ความสูญเสียจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยอุบัติเหตุ 

7)  “ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี” หมายถึง ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ต่อสู้คดีซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไป ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยก่อน 
  1.2  ผู้เอาประกันภัย คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าของ หรือ 
ผู้ครอบครองสถานประกอบการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมดังระบุเอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  
  1.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) วัตถุที่เอาประกันภัย 2) ขอบเขตความคุ้มครอง 
และ 3) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ดังนี้ 

1) วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมายทางแพ่งของผู้เอาประกันภัย  
2)  ขอบเขตความคุ้มครอง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวังและท าให้เกิด

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย และ/หรือทรัพย์สินของบุคคล  
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ภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจ าต้องรับผิดตามกฎหมาย อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากการประกอบการพาณิชย์หรือ
อุตสาหกรรม โดยจ าแนกขอบเขตความคุ้มครองออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

(1)  ความรับผิดตามกฎหมายภายในสถานท่ีเอาประกันภัย เป็นความคุ้มครองที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบธุรกิจและมีสาเหตุจากการใช้สถานที่เอาประกันภัยนั้นเอง อันเป็นความคุ้มครองพื้นฐานที่ได้ก าหนดไว้ให้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย เช่น ลูกค้าลื่นล้มจนได้รับบาดเจ็บเนื่องจากพื้นที่เปียกแฉะ สิ่งของตกหล่นถูกทรัพย์สินของลูกค้า
แตกหักเสียหาย เป็นต้น 

(2)  ความรับผิดตามกฎหมายภายนอกสถานที่เอาประกันภัย เป็นความคุ้มครองที่เลือกไว้นอกจาก
ความคุ้มครองพื้นฐาน อันเกิดจากตัวผู้เอาประกันภัยเองหรือลูกจ้างซึ่งท างานประจ าให้แก่ผู้เอาประกันภัยในขณะที่
ออกไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้เอาประกันภัย ภายนอกสถานที่เอาประกันภัยแต่ภายในอาณาเขตประเทศไทย 
เช่น พนักงานขายของผู้เอาประกันภัยออกไปพบลูกค้าแล้วไปเดินชนทรัพย์สินของลูกค้าได้รับความเสียหาย เป็นต้น  

อนึ่ง ความคุ้มครองยังรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทางคดีในการเรียกร้องที่ผู้เอาประกันภัย
จ าต้องชดใช้ให้แก่บุคคลภายนอกผู้เสียหายด้วย รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ ทั้งยัง
ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปเพื่อต่อสู้คดี เช่น ค่าทนายความ เป็นต้น ด้วยความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับประกันภัยซึ่งเป็นวงเงินที่ก าหนดไว้เพิ่มเติมจากจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดดังกล่าวด้วย 
   3) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ภายใต้สัญญาประกันภัยนี้ ผู้รับประกันภัยจะรับผิดไม่เกินจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งการก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดอาจเลือกเป็นวงเงิน
รวมแบบไม่มีการจ ากัดจ านวนครั้งภายในระยะเวลาเอาประกันภัย  หรือแบบจ ากัดจ านวนครั้งภายในระยะเวลาเอา
ประกันภัย และจะมีวงเงินย่อยเป็นต่ออุบัติเหตุในแต่ละคร้ังหรือต่อเหตุการณ์ในแต่ละคร้ังก็ได้แล้วแต่จะตกลงกัน 
  1.4  ข้อยกเว้นที่ส้าคัญ เช่น 

1)  การเสียชีวิต ความบาดเจ็บต่อร่างกาย ความเจ็บป่วย หรืออนามัยของผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน 
กรรมการ ลูกจ้างในระหว่างทางการที่จ้าง บุคคลในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้าง การฝึกงานของผู้เอา
ประกันภัย ผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย บิดา มารดา บุตร คู่สมรส ญาติของผู้เอาประกันภัยที่พักอาศัย หรือ
บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย เป็นต้น 

2)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง
ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง หรือผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย บุคคลในครอบครัว  หรือ
บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล เก็บรักษา หรือควบคุม หรือ
ก าลังใช้ หรือก าลังปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3)  ความรับผิดตามสัญญาของผู้เอาประกันภัย การให้ค าแนะน า หรือบริการทางเทคนิค หรือวิชาชีพ  
ใดๆ โดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย 

4)  ความรับผิดเนื่องจากการให้การรักษาพยาบาลแก่บุคคลอ่ืนโดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทน 
เว้นแต่เป็นการปฐมพยาบาล 

5)  ความรับผิดเนื่องจากสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือด าเนินการโดย
ผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทน 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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6)  ความรับผิดเนื่องจากงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอน อาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างใดๆ หรือการปลูก การบ ารุงรักษา หรือการรื้อถอนต้นไม้  

7)  ความรับผิดเนื่องจากการช ารุดบกพร่องของงานหรือทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับจ้าง 
ก่อสร้างต่อเติม ติดตั้ง ซ่อมแซม ปลูก บ ารุงรักษา หรือรื้อถอน ซึ่งได้ส่งมอบงานหรือทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือ
เจ้าของไปแล้ว 

8)  ความรับผิดเนื่องจากแผ่นดินทรุด ความสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัวของดิน หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งค้ าจุน 
หรือท าให้สิ่งค้ าจุนอ่อนก าลังลง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว 

9)  การทุจริต การฉ้อโกงของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย 
10)  ความรับผิดที่เกี่ยวกับมลภาวะใดๆ หรือแร่ใยหิน 
11)  ความรับผิดเนื่องจากน้ าท่วม 
12)  ความรับผิดจากการเป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล ถูกเก็บรักษา หรือควบคุม 

หรือก าลังใช้ หรือก าลังปฏิบัติงาน หรือการบ ารุงรักษา หรือการให้สัญญาณหรือการชี้แนะโดยผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง 
พนักงานของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัยส าหรับยานพาหนะทุกชนิดที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ รวมทั้งเครื่องจักร หรือยานใดๆ ที่ดันหรือลากโดยเครื่องยนต์ หม้อน้ า หรือภาชนะอัดความดันไอน้ า  
ท่าเทียบเรือ สะพานเทียบเรือ หรือเครื่องจักรกลจ าพวกฟอร์คลิฟท์ เครน เครื่องชักรอก ปั้นจั่น หรือเครื่องจักรอ่ืนๆ  
ที่ใช้ในการยก เว้นแต่จะได้ขยายความคุ้มครองเคร่ืองจักรกลเหล่านี้ไว้แล้ว 

13)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย 
14)  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นเงินตราเพียงอย่างเดียว โดยไม่มี

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือทรัพย์สินอ่ืนของบุคคลภายนอกเกิดข้ึนก่อน 
15)  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องเสียไปเพื่อเรียกทรัพย์สินใดๆ คืนจากบุคคลภายนอก 
16)  ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากค าพิพากษา หรือกระบวนการยุติธรรมนอกเขตอ านาจศาลที่คุ้มครอง 

หรือที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากค าพิพากษาของศาลไทยที่มีผลให้เกิดการบังคับคดีนอกราชอาณาจักรไทย  เว้นแต่  
ได้ระบุขยายเอาไว้ 

17)  ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ 
18)  ภัยสงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 

สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอ านาจ การก่อความวุ่นวาย การก่อการร้าย 
การกระท าของผู้ก่อการร้าย การปฏิวัติ การประกาศกฎอัยการศึก  

19)  การกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการริบ ยึด ท าลาย หรือท าให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
เสียหาย 

20)  ภัยนิวเคลียร์ หรือภัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
  1.5  เงื่อนไขที่ส้าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา
ประกันภัยอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่
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1)  หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการจัดการป้องกัน ผู้เอาประกันภัยต้องป้องกันหรือจัดให้มีการ
ป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุและต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อบังคับของเจ้าหน้าที่
ราชการซึ่งผู้รับประกันภัยจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 

2)  การระงับไปแห่งสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัย ความคุ้มครองจะสิ้นสุดโดยทันทีเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ กิจการหรืออาชีพไปจากที่ระบุไว้และท าให้มีความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่ผู้รับประกันภัยจะได้ตกลง
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน 

3)  การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด หากผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืน  
ซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอย่างเดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผู้ รับประกันภัยจะรับผิดใน 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วน  
  1.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส้าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ 
รบ.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้
ที่ https://www.tgia.org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php) 
  1.7  ข้อมูลที่จ้าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น ร้านค้า โรงแรม ศูนย์การค้า โรงงาน เป็นต้น 
2)  สถานที่เอาประกันภัย เช่น สถานที่ตั้ง บริเวณข้างเคียง เป็นต้น 
3)  อาณาเขตความคุ้มครอง เช่น ประเทศไทย หรือทั่วโลก เป็นต้น 
4)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด เช่น ระดับวงเงินความคุ้มครองสูงสุด เป็นต้น 
5)  ปริมาณยอดจ าหน่าย/พนักงาน/ห้องพัก/พื้นที่ เช่น ยอดขาย จ านวนพนักงาน จ านวนห้องพัก 

จ านวนที่นั่ง ขนาดพื้นที่ของสถานประกอบการ เป็นต้น 
6)  ปริมาณผู้ที่เข้ามาติดต่อในสถานที่เอาประกันภัย เช่น ยอดเฉลี่ยของผู้เข้ามาติดต่อต่อวัน ต่อเดือน 

เป็นต้น 
7)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป

ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
 
  ตัวอย่างที่ 2.1 กรณีความรับผิดตามกฎหมายของผู้เช่าสถานที่  
   แม้ผู้เช่ามิใช่เจ้าของอาคาร แต่ก็เป็นผู้ครอบครองอาคารนั้นในฐานะผู้เช่า มีหน้าที่ดูแลรักษาและป้องกัน
มิให้มีสิ่งของตกหล่นจากอาคารนั้นจนไปท าความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 436 “บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนนั น 
หรือเพราะทิ งขว้างของไปตกในที่อันมิควร”  
  เมื่อธงขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ ณ อาคารซึ่งผู้เช่ารายนี้ครอบครองอยู่ได้ถูกแรงลมพัดจนหลุด และปลิวไปถูก
สายไฟฟ้าจนขาด ได้ตกลงมาถูกตัวบุคคลภายนอกจนได้รับบาดเจ็บ ผู้เช่ารายนี้ซึ่งเป็นบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนจึงต้องรับผิด
ตามกฎหมายในความเสียหายอันเกิดแต่ธงนั้นหล่นจากอาคารดังกล่าวตามมาตรา 436 ข้างต้น ผู้รับประกันภัยภายใต้

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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6)  ความรับผิดเนื่องจากงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอน อาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างใดๆ หรือการปลูก การบ ารุงรักษา หรือการรื้อถอนต้นไม้  

7)  ความรับผิดเนื่องจากการช ารุดบกพร่องของงานหรือทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับจ้าง 
ก่อสร้างต่อเติม ติดตั้ง ซ่อมแซม ปลูก บ ารุงรักษา หรือรื้อถอน ซึ่งได้ส่งมอบงานหรือทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือ
เจ้าของไปแล้ว 

8)  ความรับผิดเนื่องจากแผ่นดินทรุด ความสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัวของดิน หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งค้ าจุน 
หรือท าให้สิ่งค้ าจุนอ่อนก าลังลง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว 

9)  การทุจริต การฉ้อโกงของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย 
10)  ความรับผิดที่เกี่ยวกับมลภาวะใดๆ หรือแร่ใยหิน 
11)  ความรับผิดเนื่องจากน้ าท่วม 
12)  ความรับผิดจากการเป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล ถูกเก็บรักษา หรือควบคุม 

หรือก าลังใช้ หรือก าลังปฏิบัติงาน หรือการบ ารุงรักษา หรือการให้สัญญาณหรือการชี้แนะโดยผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง 
พนักงานของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัยส าหรับยานพาหนะทุกชนิดที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ รวมทั้งเครื่องจักร หรือยานใดๆ ที่ดันหรือลากโดยเครื่องยนต์ หม้อน้ า หรือภาชนะอัดความดันไอน้ า  
ท่าเทียบเรือ สะพานเทียบเรือ หรือเครื่องจักรกลจ าพวกฟอร์คลิฟท์ เครน เครื่องชักรอก ปั้นจั่น หรือเครื่องจักรอ่ืนๆ  
ที่ใช้ในการยก เว้นแต่จะได้ขยายความคุ้มครองเคร่ืองจักรกลเหล่านี้ไว้แล้ว 

13)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย 
14)  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นเงินตราเพียงอย่างเดียว โดยไม่มี

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือทรัพย์สินอ่ืนของบุคคลภายนอกเกิดข้ึนก่อน 
15)  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องเสียไปเพื่อเรียกทรัพย์สินใดๆ คืนจากบุคคลภายนอก 
16)  ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากค าพิพากษา หรือกระบวนการยุติธรรมนอกเขตอ านาจศาลที่คุ้มครอง 

หรือที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากค าพิพากษาของศาลไทยที่มีผลให้เกิดการบังคับคดีนอกราชอาณาจักรไทย  เว้นแต่  
ได้ระบุขยายเอาไว้ 

17)  ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ 
18)  ภัยสงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 

สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอ านาจ การก่อความวุ่นวาย การก่อการร้าย 
การกระท าของผู้ก่อการร้าย การปฏิวัติ การประกาศกฎอัยการศึก  

19)  การกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการริบ ยึด ท าลาย หรือท าให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
เสียหาย 

20)  ภัยนิวเคลียร์ หรือภัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
  1.5  เงื่อนไขที่ส้าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา
ประกันภัยอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่
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1)  หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการจัดการป้องกัน ผู้เอาประกันภัยต้องป้องกันหรือจัดให้มีการ
ป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุและต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อบังคับของเจ้าหน้าที่
ราชการซึ่งผู้รับประกันภัยจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 

2)  การระงับไปแห่งสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัย ความคุ้มครองจะสิ้นสุดโดยทันทีเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ กิจการหรืออาชีพไปจากที่ระบุไว้และท าให้มีความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่ผู้รับประกันภัยจะได้ตกลง
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน 

3)  การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด หากผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืน  
ซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอย่างเดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผู้ รับประกันภัยจะรับผิดใน 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วน  
  1.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส้าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ 
รบ.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้
ที่ https://www.tgia.org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php) 
  1.7  ข้อมูลที่จ้าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น ร้านค้า โรงแรม ศูนย์การค้า โรงงาน เป็นต้น 
2)  สถานที่เอาประกันภัย เช่น สถานที่ตั้ง บริเวณข้างเคียง เป็นต้น 
3)  อาณาเขตความคุ้มครอง เช่น ประเทศไทย หรือทั่วโลก เป็นต้น 
4)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด เช่น ระดับวงเงินความคุ้มครองสูงสุด เป็นต้น 
5)  ปริมาณยอดจ าหน่าย/พนักงาน/ห้องพัก/พื้นที่ เช่น ยอดขาย จ านวนพนักงาน จ านวนห้องพัก 

จ านวนที่นั่ง ขนาดพื้นที่ของสถานประกอบการ เป็นต้น 
6)  ปริมาณผู้ที่เข้ามาติดต่อในสถานที่เอาประกันภัย เช่น ยอดเฉลี่ยของผู้เข้ามาติดต่อต่อวัน ต่อเดือน 

เป็นต้น 
7)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป

ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
 
  ตัวอย่างที่ 2.1 กรณีความรับผิดตามกฎหมายของผู้เช่าสถานที่  
   แม้ผู้เช่ามิใช่เจ้าของอาคาร แต่ก็เป็นผู้ครอบครองอาคารนั้นในฐานะผู้เช่า มีหน้าที่ดูแลรักษาและป้องกัน
มิให้มีสิ่งของตกหล่นจากอาคารนั้นจนไปท าความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 436 “บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนนั น 
หรือเพราะทิ งขว้างของไปตกในที่อันมิควร”  
  เมื่อธงขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ ณ อาคารซึ่งผู้เช่ารายนี้ครอบครองอยู่ได้ถูกแรงลมพัดจนหลุด และปลิวไปถูก
สายไฟฟ้าจนขาด ได้ตกลงมาถูกตัวบุคคลภายนอกจนได้รับบาดเจ็บ ผู้เช่ารายนี้ซึ่งเป็นบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนจึงต้องรับผิด
ตามกฎหมายในความเสียหายอันเกิดแต่ธงนั้นหล่นจากอาคารดังกล่าวตามมาตรา 436 ข้างต้น ผู้รับประกันภัยภายใต้

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��3_edit NT_328page.indd   41 2/28/2563 BE   8:29 PM



 

2-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผู้เช่ารายนี้จึงมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใน
นามของผู้เอาประกันภัยนี้ให้แก่บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั้น (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5782/2541) 
 
2. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเป็นกรมธรรม์
ประกันภัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบการ1 ซึ่งระบุเอาประกันภัยไว้ที่มีต่อ
บุคคลภายนอก อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ตามพระราช-
บัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 และได้เกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น
ภายในอาณาเขตความคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง (Retroactive Date) ตามที่ระบุใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่วันใดจะเริ่มต้นก่อน โดยผู้เอาประกันภัยได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อผู้รับ
ประกันภัยตามเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim Made Basis) ส าหรับ 
  1)  ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย ของผู้เสียหาย 
  2)  ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหาย 
  3)  ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัย  
  ทั้งนี้ การล้มละลายหรือการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของผู้เอาประกันภัย หรือของกองมรดกของผู้เอาประกันภัยจะ
ไม่เป็นการปลดเปลื้องผู้รับประกันภัยจากภาระผูกพันภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  2.1  ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ประกอบด้วย 

1)  “กรมธรรม์ประกันภัย” หมายถึง ใบค าขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลง
คุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไป เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลัง ของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน 

2)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย 

3)  “ผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย” หมายถึง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผลิต ขาย จ าหน่าย จ่าย แจก  หรือแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยผู้เอา
ประกันภัย รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นด้วย 

4)  “สินค้าที่ไม่ปลอดภัย” หมายถึง สินค้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุจาก
ความบกพร่องในการผลิต หรือการออกแบบ หรือไม่ได้ก าหนดวิธีใช้วิธีเก็บรักษา ค าเตือน หรือข้อมูลเก่ียวกับสินค้า 
หรือก าหนดไว้แต่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจนตามสมควร ทั้งนี้ โดยค านึงถึงสภาพของสินค้า รวมทั้งลักษณะการใช้งาน 
และการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินค้าอันพึงคาดหมายได้ 
 
 
 
 1 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 “ผู้ประกอบการ” หมายถึง (1) 
ผู้ผลิต หรือผู้ว่าจ้างให้ผลิต (2) ผู้น าเข้า (3) ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้น าเข้าได้  (4) ผู้ซ่ึงใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า 
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย ข้อความหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ อันมีลักษณะที่จะท าให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้น าเข้า 
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5)  “ผู้เสียหาย” หมายถึง ผู้ได้รับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย และ/หรือ ความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

6)  “ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัยของผู้เสียหาย” หมายถึง การเสียชีวิต การ
บาดเจ็บ การเจ็บป่วยทางร่างกายต่อผู้เสียหาย รวมถึง สุขภาพ อนามัย แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ เว้นแต่มี
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยขยายความคุ้มครองให้รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ 

7)  “ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหาย” หมายถึง ความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน 
รวมถึงความสูญเสียจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายเนื่องมาจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

8)  “ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี” หมายถึง ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในนามของผู้เอาประกันภัย ด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามค าพิพากษา อันเกี่ยวกับการต่อสู้คดีที่เกิดจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดย
ผู้เสียหาย หรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนผู้เสียหาย 

9)  “เหตุการณ์ความเสียหาย” หมายถึง อุบัติเหตุ ภาวะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสืบเนื่องติดต่อกัน หรือเป็น
ครั้งคราว หรือเกิดขึ้นซ้ าๆ โดยมีสาเหตุเดียวกัน อันก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัยของ
ผู้เสียหาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหาย ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ได้จงใจที่จะก่อให้เกิดขึ้น และไม่ได้
คาดหมายไว้ 

10)  “วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง (Retroactive Date)” หมายถึง วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง 
(Retroactive Date) ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งการประกันภัยนี้จะเริ่มให้ความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย ของผู้เสียหาย และความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของผู้เสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ระบุไว้นั้น  
 

ตัวอย่างที่ 2.2 กรณีหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยระบุ 
ระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. สิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.  
วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง เร่ิมต้นวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. 
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะเร่ิมให้ความคุ้มครองย้อนหลังไปอีกหนึ่งเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2561 เวลา 16.30 น. จนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยในการที่
จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น หากมีเหตุการณ์ความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้รับรู้มาก่อนส าหรับช่วงเวลา
หนึ่งเดือนที่ย้อนหลังไปนั้น  

แต่ถ้าวันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลังกลับระบุเริ่มต้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. ความ
คุม้ครองที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับคือ ระยะเวลาประกันภัยหนึ่งปีตามปกตินั่นเอง 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผู้เช่ารายนี้จึงมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใน
นามของผู้เอาประกันภัยนี้ให้แก่บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั้น (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5782/2541) 
 
2. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเป็นกรมธรรม์
ประกันภัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบการ1 ซึ่งระบุเอาประกันภัยไว้ที่มีต่อ
บุคคลภายนอก อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ตามพระราช-
บัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 และได้เกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น
ภายในอาณาเขตความคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง (Retroactive Date) ตามที่ระบุใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่วันใดจะเริ่มต้นก่อน โดยผู้เอาประกันภัยได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อผู้รับ
ประกันภัยตามเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim Made Basis) ส าหรับ 
  1)  ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย ของผู้เสียหาย 
  2)  ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหาย 
  3)  ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัย  
  ทั้งนี้ การล้มละลายหรือการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของผู้เอาประกันภัย หรือของกองมรดกของผู้เอาประกันภัยจะ
ไม่เป็นการปลดเปลื้องผู้รับประกันภัยจากภาระผูกพันภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  2.1  ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ประกอบด้วย 

1)  “กรมธรรม์ประกันภัย” หมายถึง ใบค าขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลง
คุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไป เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลัง ของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน 

2)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย 

3)  “ผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย” หมายถึง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผลิต ขาย จ าหน่าย จ่าย แจก  หรือแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยผู้เอา
ประกันภัย รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นด้วย 

4)  “สินค้าที่ไม่ปลอดภัย” หมายถึง สินค้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุจาก
ความบกพร่องในการผลิต หรือการออกแบบ หรือไม่ได้ก าหนดวิธีใช้วิธีเก็บรักษา ค าเตือน หรือข้อมูลเก่ียวกับสินค้า 
หรือก าหนดไว้แต่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจนตามสมควร ทั้งนี้ โดยค านึงถึงสภาพของสินค้า รวมทั้งลักษณะการใช้งาน 
และการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินค้าอันพึงคาดหมายได้ 
 
 
 
 1 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 “ผู้ประกอบการ” หมายถึง (1) 
ผู้ผลิต หรือผู้ว่าจ้างให้ผลิต (2) ผู้น าเข้า (3) ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้น าเข้าได้  (4) ผู้ซ่ึงใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า 
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย ข้อความหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ อันมีลักษณะที่จะท าให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้น าเข้า 
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5)  “ผู้เสียหาย” หมายถึง ผู้ได้รับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย และ/หรือ ความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

6)  “ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัยของผู้เสียหาย” หมายถึง การเสียชีวิต การ
บาดเจ็บ การเจ็บป่วยทางร่างกายต่อผู้เสียหาย รวมถึง สุขภาพ อนามัย แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ เว้นแต่มี
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยขยายความคุ้มครองให้รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ 

7)  “ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหาย” หมายถึง ความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน 
รวมถึงความสูญเสียจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายเนื่องมาจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

8)  “ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี” หมายถึง ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในนามของผู้เอาประกันภัย ด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามค าพิพากษา อันเกี่ยวกับการต่อสู้คดีที่เกิดจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดย
ผู้เสียหาย หรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนผู้เสียหาย 

9)  “เหตุการณ์ความเสียหาย” หมายถึง อุบัติเหตุ ภาวะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสืบเนื่องติดต่อกัน หรือเป็น
ครั้งคราว หรือเกิดขึ้นซ้ าๆ โดยมีสาเหตุเดียวกัน อันก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัยของ
ผู้เสียหาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหาย ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ได้จงใจที่จะก่อให้เกิดขึ้น และไม่ได้
คาดหมายไว้ 

10)  “วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง (Retroactive Date)” หมายถึง วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง 
(Retroactive Date) ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งการประกันภัยนี้จะเริ่มให้ความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย ของผู้เสียหาย และความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของผู้เสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ระบุไว้นั้น  
 

ตัวอย่างที่ 2.2 กรณีหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยระบุ 
ระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. สิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.  
วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง เร่ิมต้นวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. 
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะเร่ิมให้ความคุ้มครองย้อนหลังไปอีกหนึ่งเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2561 เวลา 16.30 น. จนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยในการที่
จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น หากมีเหตุการณ์ความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้รับรู้มาก่อนส าหรับช่วงเวลา
หนึ่งเดือนที่ย้อนหลังไปนั้น  

แต่ถ้าวันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลังกลับระบุเริ่มต้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. ความ
คุม้ครองที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับคือ ระยะเวลาประกันภัยหนึ่งปีตามปกตินั่นเอง 
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11)  “เกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim Made Basis)”2 หมายถึง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใน
ระหว่างระยะเวลาประกันภัย หรือภายในระยะเวลาการเรียกร้องท่ีขยายออกไป3 (หากมี) และเป็นการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนส าหรับเหตุการณ์ความเสียหายเดียวกันเป็นครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการ
เรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เสียหาย หรือถูกฟ้องศาล แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน และได้แจ้งต่อผู้รับ
ประกันภัยทันที ให้ถือเป็นวันที่ได้รับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
  2.2  ผู้เอาประกันภัย คือ บุคคลหรือนิติบุคคลดังระบุชื่อเอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียตามกฎหมายในฐานะเป็นผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้จ าหน่าย จ่าย แจก หรือผู้แลกเปลี่ยน เพื่อประโยชน์ทางการค้า
ของตนส าหรับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น 
  2.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) วัตถุที่เอาประกันภัย 2) ขอบเขตความคุ้มครอง 
และ 3) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ดังต่อไปนี้ 

1)  วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมายทางแพ่งของผู้เอาประกันภัย  
2) ขอบเขตความคุ้มครอง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวังและท าให้เกิด

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย และ/หรื อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจ าต้องรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ 
ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ผลิต ขาย จ าหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์
ทางการค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ์ของสินค้ากับผลิตภัณฑ์นั้น โดยที่เป็นสินค้าไม่ปลอดภัยจากสาเหตุ ดังนี้ 

(1)  ความบกพร่องในการผลิตหรือการออกแบบ หรือ 
(2)  การไม่ได้ก าหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค าเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือ 
(3)  การก าหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค าเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไว้แล้ว แต่ไม่ถูกต้องหรือ 

ไม่ชัดเจนตามสมควร 
   อนึ่ง ความคุ้มครองยังรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปเพื่อต่อสู้คดีได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับประกันภัยด้วย  
   การล้มละลายหรือการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของผู้เอาประกันภัยหรือของกองมรดกของผู้เอาประกันภัย 
จะไม่เป็นการปลดเปลื้องผู้รับประกันภัยจากภาระผูกพันภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  3)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด การก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดจะเป็นวงเงินรวมแบบจ ากัด
จ านวนครั้งภายในระยะเวลาเอาประกันภัย กล่าวคือ จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดของผู้รับประกันภัยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมของผู้รับประกันภัยตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ตามที่ได้ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ไปหรือ  
 
 2 รูปแบบความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claims Made Basis) ก าหนดให้ทั้งวันที่เกิดเหตุแห่งความ
เสียหายกับวันที่ท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต้องอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น  ขณะที่แบบ
เกณฑ์วันเกิดความเสียหาย (Occurrence Basis) เพียงก าหนดให้วันเกิดเหตุแห่งความเสียหายอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ส่วนการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจะกระท าภายหลังก าหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง  
 3 เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายระยะเวลาแจ้งการเรียกร้อง (Extended Reporting Period) (สค 1.4) ซ่ึงก าหนดว่า การ
เรียกร้องใดๆ ที่ได้กระท าในระหว่างระยะเวลาแจ้งการเรียกร้องที่ขยายออกไป ให้ถือว่าได้กระท าในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย 
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ได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะชดใช้มีจ านวนรวมกันครบตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมของผู้ รับประกันภัย 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันทีแม้จะยังไม่ครบก าหนดระยะเวลาประกันภัยก็ตาม  

หากผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย และมี
ผู้เสียหายมากกว่าหนึ่งรายอันสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความเสียหายเดียวกันหรือสาเหตุเดียวกัน ความรับผิดของผู้รับ
ประกันภัยต่อผู้เสียหายทั้งหมดจะไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย 
  2.4  ข้อยกเว้นที่ส้าคัญ เช่น 

1)  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim Made Basis)  
2)  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง 

(Retroactive Date) ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
3)  ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้สถานที่ประกอบการ ความรับผิดตามกฎหมายอันเกิด

จากผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ซึ่งท างานประจ า ณ สถานที่ประกอบการ หรือในขณะที่ออกไป
ปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ประกอบการ  

4)  ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพทุกชนิด 
5)  ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ไม่ ได้คุณภาพ หรือ 

ไม่เป็นไปตามสรรพคุณที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภค 
6)  การทดลองทางการแพทย์ หรือการทดสอบใดๆ ที่กระท าโดยผู้เอาประกันภัยหรือท าขึ้นในนามผู้เอา

ประกันภัย 
7)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือคาดหมายของผู้เอาประกันภัย หรือที่ผู้ เอาประกันภัยควร

คาดหมายได้ 
8)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแร่ใยหิน ซิลิก้า หรือสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการเปลี่ยนถ่ายหน่วยพันธุกรรม 

(GMO) ซึ่งเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย 
9)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสะสมในร่างกายของสารฟอร์มาลีนที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย 
10)  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบ ติดตั้ง หรือท าหน้าที่ควบคุมติดตามส าหรับอากาศยาน  จรวด 

ยานอวกาศ และดาวเทียม 
11)  ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากค าพิพากษาหรือกระบวนการยุติธรรมนอกเขตอ านาจศาลที่คุ้มครอง 

หรือที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากค าพิพากษาของศาลไทยที่มีผลให้เกิดการบังคับคดีนอกราชอาณาจักรไทย 
12)  ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากมลภาวะใดๆ 
13)  ความรับผิดอันเกิดจากสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าวความรับผิดของ 

ผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น 
14)  ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ เว้นแต่ได้

ขยายความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 
15)  ความรับผิดอันเกิดจากการผลิต การจ่ายและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��3_edit NT_328page.indd   44 2/28/2563 BE   8:29 PM



 

2-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 

11)  “เกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim Made Basis)”2 หมายถึง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใน
ระหว่างระยะเวลาประกันภัย หรือภายในระยะเวลาการเรียกร้องที่ขยายออกไป3 (หากมี) และเป็นการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนส าหรับเหตุการณ์ความเสียหายเดียวกันเป็นครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการ
เรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เสียหาย หรือถูกฟ้องศาล แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน และได้แจ้งต่อผู้รับ
ประกันภัยทันที ให้ถือเป็นวันที่ได้รับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
  2.2  ผู้เอาประกันภัย คือ บุคคลหรือนิติบุคคลดังระบุชื่อเอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียตามกฎหมายในฐานะเป็นผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้จ าหน่าย จ่าย แจก หรือผู้แลกเปลี่ยน เพื่อประโยชน์ทางการค้า
ของตนส าหรับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น 
  2.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) วัตถุที่เอาประกันภัย 2) ขอบเขตความคุ้มครอง 
และ 3) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ดังต่อไปนี้ 

1)  วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมายทางแพ่งของผู้เอาประกันภัย  
2) ขอบเขตความคุ้มครอง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวังและท าให้เกิด

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย และ/หรื อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจ าต้องรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ 
ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ผลิต ขาย จ าหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์
ทางการค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ์ของสินค้ากับผลิตภัณฑ์นั้น โดยที่เป็นสินค้าไม่ปลอดภัยจากสาเหตุ ดังนี้ 

(1)  ความบกพร่องในการผลิตหรือการออกแบบ หรือ 
(2)  การไม่ได้ก าหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค าเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือ 
(3)  การก าหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค าเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไว้แล้ว แต่ไม่ถูกต้องหรือ 

ไม่ชัดเจนตามสมควร 
   อนึ่ง ความคุ้มครองยังรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปเพื่อต่อสู้คดีได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับประกันภัยด้วย  
   การล้มละลายหรือการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของผู้เอาประกันภัยหรือของกองมรดกของผู้เอาประกันภัย 
จะไม่เป็นการปลดเปลื้องผู้รับประกันภัยจากภาระผูกพันภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  3)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด การก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดจะเป็นวงเงินรวมแบบจ ากัด
จ านวนครั้งภายในระยะเวลาเอาประกันภัย กล่าวคือ จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดของผู้รับประกันภัยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมของผู้รับประกันภัยตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ตามที่ได้ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ไปหรือ  
 
 2 รูปแบบความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claims Made Basis) ก าหนดให้ทั้งวันที่เกิดเหตุแห่งความ
เสียหายกับวันที่ท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต้องอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น  ขณะที่แบบ
เกณฑ์วันเกิดความเสียหาย (Occurrence Basis) เพียงก าหนดให้วันเกิดเหตุแห่งความเสียหายอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ส่วนการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจะกระท าภายหลังก าหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง  
 3 เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายระยะเวลาแจ้งการเรียกร้อง (Extended Reporting Period) (สค 1.4) ซ่ึงก าหนดว่า การ
เรียกร้องใดๆ ที่ได้กระท าในระหว่างระยะเวลาแจ้งการเรียกร้องที่ขยายออกไป ให้ถือว่าได้กระท าในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย 
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ได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะชดใช้มีจ านวนรวมกันครบตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมของผู้ รับประกันภัย 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันทีแม้จะยังไม่ครบก าหนดระยะเวลาประกันภัยก็ตาม  

หากผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย และมี
ผู้เสียหายมากกว่าหนึ่งรายอันสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความเสียหายเดียวกันหรือสาเหตุเดียวกัน ความรับผิดของผู้รับ
ประกันภัยต่อผู้เสียหายทั้งหมดจะไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย 
  2.4  ข้อยกเว้นที่ส้าคัญ เช่น 

1)  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim Made Basis)  
2)  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง 

(Retroactive Date) ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
3)  ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้สถานที่ประกอบการ ความรับผิดตามกฎหมายอันเกิด

จากผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ซึ่งท างานประจ า ณ สถานที่ประกอบการ หรือในขณะที่ออกไป
ปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ประกอบการ  

4)  ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพทุกชนิด 
5)  ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ไม่ ได้คุณภาพ หรือ 

ไม่เป็นไปตามสรรพคุณที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภค 
6)  การทดลองทางการแพทย์ หรือการทดสอบใดๆ ที่กระท าโดยผู้เอาประกันภัยหรือท าขึ้นในนามผู้เอา

ประกันภัย 
7)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือคาดหมายของผู้เอาประกันภัย หรือที่ผู้ เอาประกันภัยควร

คาดหมายได้ 
8)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแร่ใยหิน ซิลิก้า หรือสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการเปลี่ยนถ่ายหน่วยพันธุกรรม 

(GMO) ซึ่งเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย 
9)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสะสมในร่างกายของสารฟอร์มาลีนที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย 
10)  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบ ติดตั้ง หรือท าหน้าที่ควบคุมติดตามส าหรับอากาศยาน  จรวด 

ยานอวกาศ และดาวเทียม 
11)  ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากค าพิพากษาหรือกระบวนการยุติธรรมนอกเขตอ านาจศาลที่คุ้มครอง 

หรือที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากค าพิพากษาของศาลไทยที่มีผลให้เกิดการบังคับคดีนอกราชอาณาจักรไทย 
12)  ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากมลภาวะใดๆ 
13)  ความรับผิดอันเกิดจากสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าวความรับผิดของ 

ผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น 
14)  ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ เว้นแต่ได้

ขยายความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 
15)  ความรับผิดอันเกิดจากการผลิต การจ่ายและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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16)  ความรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเกิดข้ึนในขณะที่สนิค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในความควบคุม ครอบครอง ดูแล ของผู้เอาประกันภัย 

17)  การสูญเสียประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สิน ซึ่งตัวทรัพย์สินไม่ได้เสียหายหรือถูกท าลาย  
18)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่ชดใช้ 

(1)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย 
(2)  ค่าใช้จ่ายในการน าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยมาทดแทน 
(3)  ค่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้เสียหาย หรือ

ผู้บริโภค 
(4)  ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บและหรือเรียกคืนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย

บางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าจากบุคคลใด 
(5)  ค่าใช้จ่ายในการผลิต จัดท าหรือผลิตขึ้นใหม่ รวมถึงการซ่อมแซมใดๆ ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

หรือผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีภาระผูกพันตามสัญญา  
19)  ภัยสงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 

สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอ านาจ การก่อความวุ่นวาย การก่อการร้าย 
การกระท าของผู้ก่อการร้าย การปฏิวัติ การประกาศกฎอัยการศึก  

20)  ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหรือสืบเนื่องจากการกระท าโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการริบ ยึด ท าลาย หรือท าให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเสียหาย 

21)  ภัยนิวเคลียร์ เว้นแต่จะมีการขยายความคุ้มครองโดยระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย 
  2.5  เงื่อนไขที่ส้าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา
ประกันภัยอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ 

1)  หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim 
Made Basis) เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาภายในระยะเวลาเอาประกันภัย นับแต่วันที่เร่ิมต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 
หรือนับแต่วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง (Retroactive Date) ก่อนหน้าวันที่เร่ิมต้นระยะเวลาเอาประกันภัยนั้นเอง ถ้าได้
ขยายไว้เป็นพิเศษ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อนกัน ผู้เอาประกันภัยจะต้องท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นคร้ังแรก
ต่อผู้รับประกันภัยในระหว่างระยะเวลาประกันภัยนั้นเอง หรือภายในระยะเวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ได้
ขยายออกไปโดยข้อตกลงพิเศษ (หากมี)  

ดังนั้น เกณฑ์วันเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Made Basis) จึงหมายถึงทั้งความเสียหาย และ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาดังกล่าวที่ก าหนดไว้ด้วย ซึ่งต่างจากเกณฑ์วันที่เกิดเหตุ 
(Occurrence Basis) ที่เพียงก าหนดให้วันที่เกิดเหตุอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเท่านั้น ส่วนการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจะสามารถกระท าภายหลังจากนั้นก็ได้  
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2)  การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบก าหนดระยะเวลาประกันภัย 
(1)  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญใดๆ และท าให้มีความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่ผู้รับประกันภัย

จะได้ตกลงยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน 
(2)  เมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ หรือได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

จนรวมกันครบตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมดังที่ระบุไว้แล้ว  
3)  การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด 

(1)  ผู้รับประกันภัยจะรับผิดในค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วนกับ
การประกันภัยอื่นที่ให้ความคุ้มครองอยู่ 

(2)  กรณีกรมธรรม์ประกันภัยอื่นระบุชัดเจนที่จะคุ้มครองเพียงเฉพาะส่วนที่เกินกว่าความเสียหาย
นั้นเท่านั้น กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ก็จะเข้ามารับผิดต่อความเสียหายนั้นเป็นล าดับแรกก่อนกรมธรรม์ประกันภัยอื่น
ดังกล่าว 
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส้าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์
ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ สค.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/property/down 
load-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php  
  2.7  ข้อมูลที่จ้าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น ร้านค้า ร้านจ าหน่ายสินค้า โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  สินค้าที่เอาประกันภัย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ เวชภัณฑ์ เครื่องประดับ เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย เช่น สถานที่ตั้ง บริเวณข้างเคียง เป็นต้น 
4)  อาณาเขตความคุ้มครอง เช่น ประเทศไทย หรือทั่วโลก (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ

แคนาดา) เป็นต้น 
5)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด เช่น ระดับวงเงินความคุ้มครองสูงสุด เป็นต้น 
6)  ปริมาณยอดจ าหน่าย เช่น ต่ า เนื่องจากจ าหน่ายเฉพาะพื้นที่ หรือสูง เพราะจ าหน่ายเป็นบริเวณ

กว้าง เป็นต้น 
7)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป

ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
 

ตัวอย่างที่ 2.3 กรณีความรับผิดตามกฎหมายของผู้ผลิตสินค้า 
ขณะพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งก าลังถือเครื่องดื่มน้ าอัดลมขวดแก้วที่ยังไม่ได้เปิดสองขวดไว้ในมือ 

แต่ละข้างเพื่อวางใส่ถาดน าไปเสิร์ฟให้ลูกค้า ทันใดนั้น น้ าอัดลมขวดหนึ่งได้เกิดระเบิดขึ้นมาเอง ส่งผลท าให้เศษแก้ว
ของขวดนั้นกระเด็นเข้านัยน์ตาข้างหนึ่งของพนักงานผู้นั้น ซึ่งภายหลังแพทย์วินิจฉัยว่า สูญเสียความสามารถในการ
มองเห็นอย่างถาวร  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 

16)  ความรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเกิดข้ึนในขณะที่สนิค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในความควบคุม ครอบครอง ดูแล ของผู้เอาประกันภัย 

17)  การสูญเสียประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สิน ซึ่งตัวทรัพย์สินไม่ได้เสียหายหรือถูกท าลาย  
18)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่ชดใช้ 

(1)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย 
(2)  ค่าใช้จ่ายในการน าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยมาทดแทน 
(3)  ค่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้เสียหาย หรือ

ผู้บริโภค 
(4)  ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บและหรือเรียกคืนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย

บางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าจากบุคคลใด 
(5)  ค่าใช้จ่ายในการผลิต จัดท าหรือผลิตขึ้นใหม่ รวมถึงการซ่อมแซมใดๆ ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

หรือผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีภาระผูกพันตามสัญญา  
19)  ภัยสงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 

สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอ านาจ การก่อความวุ่นวาย การก่อการร้าย 
การกระท าของผู้ก่อการร้าย การปฏิวัติ การประกาศกฎอัยการศึก  

20)  ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหรือสืบเนื่องจากการกระท าโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการริบ ยึด ท าลาย หรือท าให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเสียหาย 

21)  ภัยนิวเคลียร์ เว้นแต่จะมีการขยายความคุ้มครองโดยระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย 
  2.5  เงื่อนไขที่ส้าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา
ประกันภัยอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ 

1)  หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim 
Made Basis) เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาภายในระยะเวลาเอาประกันภัย นับแต่วันที่เร่ิมต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 
หรือนับแต่วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง (Retroactive Date) ก่อนหน้าวันที่เร่ิมต้นระยะเวลาเอาประกันภัยนั้นเอง ถ้าได้
ขยายไว้เป็นพิเศษ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อนกัน ผู้เอาประกันภัยจะต้องท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นคร้ังแรก
ต่อผู้รับประกันภัยในระหว่างระยะเวลาประกันภัยนั้นเอง หรือภายในระยะเวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ได้
ขยายออกไปโดยข้อตกลงพิเศษ (หากมี)  

ดังนั้น เกณฑ์วันเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Made Basis) จึงหมายถึงทั้งความเสียหาย และ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาดังกล่าวที่ก าหนดไว้ด้วย ซึ่งต่างจากเกณฑ์วันที่เกิดเหตุ 
(Occurrence Basis) ที่เพียงก าหนดให้วันที่เกิดเหตุอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเท่านั้น ส่วนการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจะสามารถกระท าภายหลังจากนั้นก็ได้  
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2)  การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบก าหนดระยะเวลาประกันภัย 
(1)  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญใดๆ และท าให้มีความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่ผู้รับประกันภัย

จะได้ตกลงยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน 
(2)  เมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ หรือได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

จนรวมกันครบตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมดังที่ระบุไว้แล้ว  
3)  การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด 

(1)  ผู้รับประกันภัยจะรับผิดในค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วนกับ
การประกันภัยอื่นที่ให้ความคุ้มครองอยู่ 

(2)  กรณีกรมธรรม์ประกันภัยอื่นระบุชัดเจนที่จะคุ้มครองเพียงเฉพาะส่วนที่เกินกว่าความเสียหาย
นั้นเท่านั้น กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ก็จะเข้ามารับผิดต่อความเสียหายนั้นเป็นล าดับแรกก่อนกรมธรรม์ประกันภัยอื่น
ดังกล่าว 
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส้าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์
ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ สค.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/property/down 
load-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php  
  2.7  ข้อมูลที่จ้าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น ร้านค้า ร้านจ าหน่ายสินค้า โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  สินค้าที่เอาประกันภัย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ เวชภัณฑ์ เครื่องประดับ เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย เช่น สถานที่ตั้ง บริเวณข้างเคียง เป็นต้น 
4)  อาณาเขตความคุ้มครอง เช่น ประเทศไทย หรือทั่วโลก (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ

แคนาดา) เป็นต้น 
5)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด เช่น ระดับวงเงินความคุ้มครองสูงสุด เป็นต้น 
6)  ปริมาณยอดจ าหน่าย เช่น ต่ า เนื่องจากจ าหน่ายเฉพาะพื้นที่ หรือสูง เพราะจ าหน่ายเป็นบริเวณ

กว้าง เป็นต้น 
7)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป

ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
 

ตัวอย่างที่ 2.3 กรณีความรับผิดตามกฎหมายของผู้ผลิตสินค้า 
ขณะพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งก าลังถือเครื่องดื่มน้ าอัดลมขวดแก้วที่ยังไม่ได้เปิดสองขวดไว้ในมือ 

แต่ละข้างเพื่อวางใส่ถาดน าไปเสิร์ฟให้ลูกค้า ทันใดนั้น น้ าอัดลมขวดหนึ่งได้เกิดระเบิดขึ้นมาเอง ส่งผลท าให้เศษแก้ว
ของขวดนั้นกระเด็นเข้านัยน์ตาข้างหนึ่งของพนักงานผู้นั้น ซึ่งภายหลังแพทย์วินิจฉัยว่า สูญเสียความสามารถในการ
มองเห็นอย่างถาวร  
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ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 6 
ก าหนดให้ผู้เสียหายพิสูจน์เพียงว่า “ผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการและการใช้หรือการเก็บ
รักษาสินค้านั นเป็นไปตามปกติธรรมดา” ซึ่งจากพยานหลักฐานของฝ่ายผู้เสียหายได้ความว่า ลักษณะการหยิบขวด
เครื่องดื่มของผู้เสียหายนั้นเป็นไปตามปกติวิสัยเช่นวิญญูชนทั่วไป มิได้เกิดการท าหล่นหรือการท าให้ขวดทั้งสองใบนั้น
กระแทกกันเลย ประกอบกับลักษณะการจัดเก็บเครื่องดื่มน้ าอัดลมดังกล่าวของร้านอาหารนั้นก็อยู่ภายในสถานที่ที่มี
หลังคาปกคลุมเรียบร้อยดี  

ส่วนมาตรา 7 บัญญัติว่า “ผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
หากพิสูจน์ได้ว่า 

(1)  สินค้านั นมิได้เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
(2)  ผู้เสียหายได้รู้อยู่แล้วว่าสินค้านั นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือ 
(3)  ความเสียหายเกิดขึ นจากการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้องตามวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค าเตือน 

หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้ประกอบการได้ก าหนดไว้อย่างถูกต้องและชัดเจนตามสมควรแล้ว”  
  คดีนี้ เม่ือผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มน้ าอัดลมขวดแก้วรายนี้ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลได้เห็นจนเป็นที่
พอใจว่า สินค้าเครื่องดื่มน้ าอัดลมนั้นเป็นสินค้าที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ถึงแม้จะอ้างถึงขั้นตอนการผลิตเป็นไปตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) ก็เป็นเพียงกระบวนการผลิตและกระบวนการตรวจสอบก่อนที่จะจัดจ าหน่ายให้แก่
ลูกค้าเท่านั้น ผู้ประกอบการจึงจ าต้องรับผิดตามกฎหมายดังกล่าว ด้วยการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคผู้เสียหาย
รายนี้ (อ้างอิงจาก https://www.matichon.co.th/news/579292) 
 
3. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ  
 กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกออกแบบมาเป็นพิ เศษส าหรับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ และเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองด้วย เช่น แพทย์ พยาบาล นักบัญชี ทนายความ 
วิศวกร สถาปนิก นายหน้าประกันภัย เป็นต้น ซ่ึงในการประกอบวิชาชีพของตนอาจกระท าการโดยประมาทเลินเล่อ  
จนก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน อันส่งผลท าให้ตนเองจ าต้อง
รับผิดตามกฎหมายจากการกระท าดังกล่าวของตนเอง  
 ในเนื้อหานี้จะขอกล่าวถึงเพียงกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพส าหรับนายหน้าประกันภัย แต่
เนื่องจากปัจจุบันยังมิได้มีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพส าหรับนายหน้าประกันภัยฉบับมาตรฐาน
เดียวกัน ส าหรับผู้รับประกันภัยทุกแห่ง คงมีแต่เฉพาะของผู้รับประกันภัยที่ได้ยื่นขออนุมัติจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นรายๆ เท่านั้น จึงขอกล่าวเพียงเนื้อหาในภาพรวมที่ส าคัญของ
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพส าหรับนายหน้าประกันภัยประเภทนิติบุคคล ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคม
นายหน้าประกันภัยไทยเท่านั้น โดยจะสรุปสาระส าคัญแยกออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) ผู้เอาประกันภัย 2) ความ
คุ้มครอง 3) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 4) เงื่อนไขที่ส าคัญ 5) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ และ 6) ข้อมูลที่
จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ดังนี้                   
 3.1  ผู้เอาประกันภัย คือ นายหน้าประกันภัยประเภทนิติบุคคล ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัย
ไทย (ยกเว้นนายหน้าประกันภัยต่างประเทศ)  
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 3.2  ความคุ้มครอง ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากความรับผิดตามกฎหมายทาง
แพ่ง ภายใต้การจัดการธุรกิจของผู้เอาประกันภัยตามเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Made Basis)  
ซึ่งทั้งความสูญเสียหรือความเสียหาย และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นครั้งแรกจะต้องกระท าภายในระยะเวลา
เอาประกันภัยเท่านั้น 
  3.3  ข้อยกเว้นที่ส้าคัญ ตัวอย่างเช่น 
  1) การฉ้อฉล การทุจริตและการกระท าโดยเจตนา ความล้มเหลวทางการเงิน และหนี้ทางการค้า 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนระยะเวลาประกันภัย การกระท า หรือการละเว้นใดๆ ที่นอกเหนือขอบเขตทางวิชาชีพปกติที่ได้
ยึดถือปฎิบัติภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมาย ทางจรรยาบรรณ และธรรมเนียมปฎิบัติในวิชาชีพนั้นๆ  
  2) การบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สิน ภาระหน้าที่ที่มีต่อลูกจ้าง ความรับผิดต่อ
ผลิตภัณฑ์ ความรับผิดในฐานะผู้ครอบครอง 
  3) ข้อสันนิษฐานความรับผิด หรือหน้าที่ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เอาประกันภัยตกลงยอมรับ ความรับผิดจาก
การบริหารจัดการและความรับผิดในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์ ความรับผิดตามสัญญาโดยเฉพาะเจาะจง 
  4) ความรับผิดเนื่องจากมลพิษ กัมมันตภาพรังสี และแร่ใยหิน 
  5) การละเมิดลิขสิทธิ์ การหมิ่นประมาท การใส่ร้าย  
  6) ค าพิพากษาหรือขบวนการยุติธรรมซึ่งมิใช่ศาลไทย การบังคับคดีนอกประเทศไทย                                             
  7) ค่าปรับหรือค่าเสียหายจากบทลงโทษใดๆ  
  8) การริบ ยึด เกณฑ์ ท าลาย หรือท าความเสียหายแก่ทรัพย์สินโดยค าสั่งของรัฐบาล เจ้าหน้าที่ราชการ 
เทศบาล หรือท้องถิ่น 
  9) ภัยสงคราม การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกระท าของผู้ก่อการร้าย 
  10)  ภัยจากนิวเคลียร์ 
 3.4  เงื่อนไขที่ส้าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา
ประกันภัยอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่
  1)  หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim 
Made Basis) เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาภายในระยะเวลาเอาประกันภัย นับแต่วันที่เร่ิมต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 
หรือนับแต่วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง (Retroactive Date) ก่อนหน้าวันที่เร่ิมต้นระยะเวลาเอาประกันภัยนั้นเอง ถ้าได้
ขยายไว้เป็นพิเศษ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อนกัน ผู้เอาประกันภัยจะต้องท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นคร้ังแรก
ต่อผู้รับประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยนั้นเอง หรือภายในระยะเวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ได้
ขยายออกไปโดยข้อตกลงพิเศษ (หากมี)  
  ดังนั้น เกณฑ์วันเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Made Basis) จึงหมายถึงทั้งความเสียหาย และ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาดังกล่าวที่ก าหนดไว้ด้วย ซึ่งต่างจากเกณฑ์วันที่เกิดเหตุ 
(Occurrence Basis) ที่เพียงก าหนดให้วันที่เกิดเหตุอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเท่านั้น ส่วนการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจะสามารถกระท าภายหลังจากนั้นก็ได้ 
  2)  การประกันภัยอื่น การประกันภัยนี้ให้ถือเป็นส่วนเกินเท่านั้น มิใช่เป็นส่วนเฉลี่ยจากความคุ้มครอง
ภายใต้การประกันภัยอื่น 
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2-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 6 
ก าหนดให้ผู้เสียหายพิสูจน์เพียงว่า “ผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการและการใช้หรือการเก็บ
รักษาสินค้านั นเป็นไปตามปกติธรรมดา” ซึ่งจากพยานหลักฐานของฝ่ายผู้เสียหายได้ความว่า ลักษณะการหยิบขวด
เครื่องดื่มของผู้เสียหายนั้นเป็นไปตามปกติวิสัยเช่นวิญญูชนทั่วไป มิได้เกิดการท าหล่นหรือการท าให้ขวดทั้งสองใบนั้น
กระแทกกันเลย ประกอบกับลักษณะการจัดเก็บเครื่องดื่มน้ าอัดลมดังกล่าวของร้านอาหารนั้นก็อยู่ภายในสถานที่ที่มี
หลังคาปกคลุมเรียบร้อยดี  

ส่วนมาตรา 7 บัญญัติว่า “ผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
หากพิสูจน์ได้ว่า 

(1)  สินค้านั นมิได้เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
(2)  ผู้เสียหายได้รู้อยู่แล้วว่าสินค้านั นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือ 
(3)  ความเสียหายเกิดขึ นจากการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้องตามวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค าเตือน 

หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้ประกอบการได้ก าหนดไว้อย่างถูกต้องและชัดเจนตามสมควรแล้ว”  
  คดีนี้ เม่ือผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มน้ าอัดลมขวดแก้วรายนี้ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลได้เห็นจนเป็นที่
พอใจว่า สินค้าเครื่องดื่มน้ าอัดลมนั้นเป็นสินค้าที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ถึงแม้จะอ้างถึงขั้นตอนการผลิตเป็นไปตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) ก็เป็นเพียงกระบวนการผลิตและกระบวนการตรวจสอบก่อนที่จะจัดจ าหน่ายให้แก่
ลูกค้าเท่านั้น ผู้ประกอบการจึงจ าต้องรับผิดตามกฎหมายดังกล่าว ด้วยการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคผู้เสียหาย
รายนี้ (อ้างอิงจาก https://www.matichon.co.th/news/579292) 
 
3. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ  
 กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกออกแบบมาเป็นพิ เศษส าหรับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ และเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองด้วย เช่น แพทย์ พยาบาล นักบัญชี ทนายความ 
วิศวกร สถาปนิก นายหน้าประกันภัย เป็นต้น ซ่ึงในการประกอบวิชาชีพของตนอาจกระท าการโดยประมาทเลินเล่อ  
จนก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน อันส่งผลท าให้ตนเองจ าต้อง
รับผิดตามกฎหมายจากการกระท าดังกล่าวของตนเอง  
 ในเนื้อหานี้จะขอกล่าวถึงเพียงกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพส าหรับนายหน้าประกันภัย แต่
เนื่องจากปัจจุบันยังมิได้มีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพส าหรับนายหน้าประกันภัยฉบับมาตรฐาน
เดียวกัน ส าหรับผู้รับประกันภัยทุกแห่ง คงมีแต่เฉพาะของผู้รับประกันภัยที่ได้ยื่นขออนุมัติจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นรายๆ เท่านั้น จึงขอกล่าวเพียงเนื้อหาในภาพรวมที่ส าคัญของ
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพส าหรับนายหน้าประกันภัยประเภทนิติบุคคล ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคม
นายหน้าประกันภัยไทยเท่านั้น โดยจะสรุปสาระส าคัญแยกออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) ผู้เอาประกันภัย 2) ความ
คุ้มครอง 3) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 4) เงื่อนไขที่ส าคัญ 5) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ และ 6) ข้อมูลที่
จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ดังนี้                   
 3.1  ผู้เอาประกันภัย คือ นายหน้าประกันภัยประเภทนิติบุคคล ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัย
ไทย (ยกเว้นนายหน้าประกันภัยต่างประเทศ)  
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 3.2  ความคุ้มครอง ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากความรับผิดตามกฎหมายทาง
แพ่ง ภายใต้การจัดการธุรกิจของผู้เอาประกันภัยตามเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Made Basis)  
ซึ่งทั้งความสูญเสียหรือความเสียหาย และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นครั้งแรกจะต้องกระท าภายในระยะเวลา
เอาประกันภัยเท่านั้น 
  3.3  ข้อยกเว้นที่ส้าคัญ ตัวอย่างเช่น 
  1) การฉ้อฉล การทุจริตและการกระท าโดยเจตนา ความล้มเหลวทางการเงิน และหนี้ทางการค้า 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนระยะเวลาประกันภัย การกระท า หรือการละเว้นใดๆ ที่นอกเหนือขอบเขตทางวิชาชีพปกติที่ได้
ยึดถือปฎิบัติภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมาย ทางจรรยาบรรณ และธรรมเนียมปฎิบัติในวิชาชีพนั้นๆ  
  2) การบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สิน ภาระหน้าที่ที่มีต่อลูกจ้าง ความรับผิดต่อ
ผลิตภัณฑ์ ความรับผิดในฐานะผู้ครอบครอง 
  3) ข้อสันนิษฐานความรับผิด หรือหน้าที่ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เอาประกันภัยตกลงยอมรับ ความรับผิดจาก
การบริหารจัดการและความรับผิดในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์ ความรับผิดตามสัญญาโดยเฉพาะเจาะจง 
  4) ความรับผิดเนื่องจากมลพิษ กัมมันตภาพรังสี และแร่ใยหิน 
  5) การละเมิดลิขสิทธิ์ การหมิ่นประมาท การใส่ร้าย  
  6) ค าพิพากษาหรือขบวนการยุติธรรมซึ่งมิใช่ศาลไทย การบังคับคดีนอกประเทศไทย                                             
  7) ค่าปรับหรือค่าเสียหายจากบทลงโทษใดๆ  
  8) การริบ ยึด เกณฑ์ ท าลาย หรือท าความเสียหายแก่ทรัพย์สินโดยค าสั่งของรัฐบาล เจ้าหน้าที่ราชการ 
เทศบาล หรือท้องถิ่น 
  9) ภัยสงคราม การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกระท าของผู้ก่อการร้าย 
  10)  ภัยจากนิวเคลียร์ 
 3.4  เงื่อนไขที่ส้าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา
ประกันภัยอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่
  1)  หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim 
Made Basis) เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาภายในระยะเวลาเอาประกันภัย นับแต่วันที่เร่ิมต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 
หรือนับแต่วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง (Retroactive Date) ก่อนหน้าวันที่เร่ิมต้นระยะเวลาเอาประกันภัยนั้นเอง ถ้าได้
ขยายไว้เป็นพิเศษ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อนกัน ผู้เอาประกันภัยจะต้องท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นคร้ังแรก
ต่อผู้รับประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยนั้นเอง หรือภายในระยะเวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ได้
ขยายออกไปโดยข้อตกลงพิเศษ (หากมี)  
  ดังนั้น เกณฑ์วันเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Made Basis) จึงหมายถึงทั้งความเสียหาย และ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาดังกล่าวที่ก าหนดไว้ด้วย ซึ่งต่างจากเกณฑ์วันที่เกิดเหตุ 
(Occurrence Basis) ที่เพียงก าหนดให้วันที่เกิดเหตุอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเท่านั้น ส่วนการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจะสามารถกระท าภายหลังจากนั้นก็ได้ 
  2)  การประกันภัยอื่น การประกันภัยนี้ให้ถือเป็นส่วนเกินเท่านั้น มิใช่เป็นส่วนเฉลี่ยจากความคุ้มครอง
ภายใต้การประกันภัยอื่น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 

 3.5  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส้าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดทางวิชาชีพส าหรับนายหน้าประกันภัยประเภทนิติบุคคล และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย  
ผู้เอาประกันภัยสามารถสอบถามรายละเอียดจากผู้รับประกันภัยโดยตรง 
 3.6  ข้อมูลที่จ้าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  รายละเอียดคุณสมบัติทางวิชาชีพของผู้จะเอาประกันภัย เช่น เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภท
นิติบุคคล และ/หรือนายหน้าประกันวินาศภัยต่อ ประเภทนิติบุคคล เป็นต้น 

2)  ประวัติการท างาน และประสบการณ์ในวิชาชีพของผู้จะเอาประกันภัย เช่น อายุงาน สถานที่ตั้งหลัก 
จ านวนสาขา เป็นต้น 

3)  กิจกรรมที่ผู้ประกอบวิชาชีพด าเนินอยู่ รวมทั้งกรณีผู้จะเอาประกันภัยมีกิจกรรมในฐานะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพแขนงนั้น เช่น มีการจ้างที่ปรึกษา หรือตัวแทนใดๆ มาช่วยด าเนินการบริหารภายในธุรกิจของ
นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลเพิ่มเติมหรือไม่ ลักษณะการด าเนินงานของนายหน้าประกันวินาศภัย
ประเภทนิติบุคคลมีการยืนยันข้อมูลด้วยลายลักษณ์อักษรหรือไม่ นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลมีการ
แถลงข้อมูลต่อผู้เอาประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลด าเนินการ
เป็นทั้งนายหน้าประกันภัยตรง และนายหน้าประกันภัยต่อส าหรับการจัดหาประกันภัยหนึ่งๆ ใช่หรือไม่ รายได้ทั้งหมด
ที่นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลได้รับมีการด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
แคนาดา ทางนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลมีการด าเนินกิจการโดยใช้ Underwriting Agency ร่วมด้วย
หรือไม่ เป็นต้น 

4)  รายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์ของหุ้นส่วนหรือกรรมการที่ร่วมด าเนินธุรกิจกับผู้จะเอา
ประกันภัย เช่น ผู้บริหารสูงสุดของนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ผู้ก่อตั้งนายหน้าประกันวินาศภัย
ประเภทนิติบุคคล หรือผู้บริหารระดับสูงอ่ืนๆ มีการด าเนินการหรือเข้าร่วมบริหาร (ด้านการเงิน หรือด้านอ่ืนๆ) กับ
นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลหรือธุรกิจใดภายนอกหรือไม่ เป็นต้น  

5)  จ านวนพนักงานและลูกจ้างภายในส านักงานของนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลผู้จะเอา
ประกันภัย 

6)  รายได้ต่อปีของผู้จะเอาประกันภัย เช่น สัดส่วนรายได้ของนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล
ในแต่ละปีโดยจ าแนกตามประเภทการประกันภัย ทางนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลมีลักษณะสัญญาหรือ
ลูกค้ารายใดที่ท ารายได้ให้กับนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล มากกว่า 50% ของรายได้ทั้งหมดต่อปีหรือไม่ 
เป็นต้น 

7)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ผ่านมาของผู้จะเอาประกันภัย เช่น นายหน้าประกันวินาศภัย
ประเภทนิติบุคคลเคยมีความเสียหายเกี่ยวกับความรับผิดทางวิชาชีพเกิดขึ้นหรือไม่ ทั้งจากผู้ก่อตั้งนายหน้าประกัน
วินาศภัยประเภทนิติบุคคล ผู้ที่ท างานอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือผู้ที่ไม่ได้ท างานที่นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล
แล้วก็ตาม ผู้บริหารสูงสุดของนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ผู้ก่อตั้งนายหน้าประกันวินาศภัยประเภท 
นิติบุคคล ผู้บริหารระดับสูงอ่ืนๆ หรือพนักงานของนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลคนใดเคยมีการประพฤติ
มิชอบในวิชาชีพหรือไม่ 
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ทั้งนี้ นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ผู้สนใจซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัย
ไทย สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ibathai.com ส่วนนายหน้าประกันวินาศภัย ผู้สนใจอ่ืนๆ 
สามารถขอค าแนะน าเพิ่มเติมได้โดยตรงกับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย หรือผู้รับประกันภัย 
 
       ตัวอย่างกรณีศึกษาหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัย  
 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกันภัยวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า“นายหน้าประกันวินาศภัย” 
หมายความว่า ผู้ชี ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท โดยกระท าเพื่อบ าเหน็จเนื่องจากการนั น” 
 นายหน้าประกันวินาศภัยจึงมีบทบาทเป็นตัวแทนของผู้ขอเอาประกันภัย ในการจัดหาข้อเสนอประกันภัยจาก
ผู้รับประกันภัยรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ และท าหน้าที่ชี ช่องด้วยการอธิบายรายละเอียดของข้อเสนอเหล่านั้น สรุป
เปรียบเทียบ และให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยพิจารณาตัดสินใจจะเลือกข้อเสนอรายใด เมื่อตัดสินใจ
ได้แล้ว ผู้ขอเอาประกันภัยก็มอบหมายให้นายหน้าประกันวินาศภัยไปจัดการท าสัญญาประกันภัยในนามของตนเองกับ
ผู้รับประกันภัยรายนั้น โดยจะได้รับค่าบ าเหน็จเป็นการตอบแทนจากผู้รับประกันภัยรายนั้นด้วย 
 แม้นายหน้าประกันวินาศภัยอาจท าผิดหน้าที่ของตนเองในการชี้ช่องหรือจัดการไปบ้าง แต่ผู้เอาประกันภัยก็มี
หน้าที่ในการอ่านท าความเข้าใจกรมธรรม์ประกันภัยด้วยเหมือนกัน จะมากล่าวโทษนายหน้าประกันวินาศภัยฝ่ายเดียว
มิได้ 
 เนื่องจากข้อพิพาทในเร่ืองนี้ในประเทศไทยยังมิได้เกิดขึ้น จึงขอน าคดีของต่างประเทศมาพิจารณาเป็นกรณี  
ศึกษาเทียบเคียง ดังนี้ 
 ในอดีต ศาลต่างประเทศมีมุมมองว่า ผู้เอาประกันภัยในฐานะคู่สัญญาประกันภัยจ าต้องเข้าใจสิ่งที่ตนซื้อ หรือ
ท าสัญญาผูกพันลงไป จะอ้างภายหลังว่า ไม่ได้อ่าน หรือไม่เข้าใจข้อสัญญานั้น ศาลเห็นว่า ถือเป็นความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนเอง แม้จะได้ท าสัญญาผ่านนายหน้าประกันวินาศภัยก็ตาม 
 แต่ปัจจุบัน ศาลต่างประเทศเปลี่ยนมุมมองว่า นายหน้าประกันวินาศภัยประกอบวิชาชีพโดยมีใบอนุญาต
รับรอง ทั้งยังท าเพื่อบ าเหน็จเป็นการตอบแทน ดังนั้น ถือเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฎิบัติ
หน้าที่ของตนด้วยการใช้ความระมัดระวังในการ “ชี ช่อง” แจกแจงในรายละเอียดที่ส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้เอา
ประกันภัยได้ ส่วนการที่ผู้เอาประกันภัยละเลยไม่อ่านท าความเข้าใจในเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยนั้น เพียงอาจส่งผล
ให้ผู้เอาประกันภัยมีความประมาทเลินเล่อร่วมด้วย แต่ภาระหน้าที่ส าคัญยังตกอยู่แก่นายหน้าประกันภัยอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่พ้นอยู่ดี 
 ดังในคดี  Zaremba Equipment, Inc. v. Harco National Insurance Co., 761 N.W.2d 151 (Mich. 
Ct. App. 2008) ศาลเห็นว่า แม้การที่นายหน้าประกันวินาศภัยไม่ท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน าในการจัดความคุ้มครอง
ให้เหมาะสมกับมูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่าเกินไปนั้น จะต้องรับผิด  
แต่การที่ผู้เอาประกันภัยละเลยไม่อ่านกรมธรรม์ประกันภัยก็ถือว่ามีส่วนต้องร่วมรับผิดด้วยเช่นกัน 
 คดี Rider v. Lynch, 42 N.J. 465 (1964) ได้วางแนวทางในการท าหน้าท่ีของนายหน้าประกันวินาศภัย  
จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางกระทั่งทุกวันนี้เอาไว้ ซึ่งสามารถถอดความออกมาเป็นภาษาไทยได้ ดังนี้ 

(1)  จะต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญที่ดีในการปฎิบัติงานตามความรับผิดชอบในวิชาชีพของตน 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 

 3.5  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส้าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดทางวิชาชีพส าหรับนายหน้าประกันภัยประเภทนิติบุคคล และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย  
ผู้เอาประกันภัยสามารถสอบถามรายละเอียดจากผู้รับประกันภัยโดยตรง 
 3.6  ข้อมูลที่จ้าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  รายละเอียดคุณสมบัติทางวิชาชีพของผู้จะเอาประกันภัย เช่น เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภท
นิติบุคคล และ/หรือนายหน้าประกันวินาศภัยต่อ ประเภทนิติบุคคล เป็นต้น 

2)  ประวัติการท างาน และประสบการณ์ในวิชาชีพของผู้จะเอาประกันภัย เช่น อายุงาน สถานที่ตั้งหลัก 
จ านวนสาขา เป็นต้น 

3)  กิจกรรมที่ผู้ประกอบวิชาชีพด าเนินอยู่ รวมทั้งกรณีผู้จะเอาประกันภัยมีกิจกรรมในฐานะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพแขนงนั้น เช่น มีการจ้างที่ปรึกษา หรือตัวแทนใดๆ มาช่วยด าเนินการบริหารภายในธุรกิจของ
นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลเพิ่มเติมหรือไม่ ลักษณะการด าเนินงานของนายหน้าประกันวินาศภัย
ประเภทนิติบุคคลมีการยืนยันข้อมูลด้วยลายลักษณ์อักษรหรือไม่ นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลมีการ
แถลงข้อมูลต่อผู้เอาประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลด าเนินการ
เป็นทั้งนายหน้าประกันภัยตรง และนายหน้าประกันภัยต่อส าหรับการจัดหาประกันภัยหนึ่งๆ ใช่หรือไม่ รายได้ทั้งหมด
ที่นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลได้รับมีการด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
แคนาดา ทางนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลมีการด าเนินกิจการโดยใช้ Underwriting Agency ร่วมด้วย
หรือไม่ เป็นต้น 

4)  รายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์ของหุ้นส่วนหรือกรรมการที่ร่วมด าเนินธุรกิจกับผู้จะเอา
ประกันภัย เช่น ผู้บริหารสูงสุดของนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ผู้ก่อตั้งนายหน้าประกันวินาศภัย
ประเภทนิติบุคคล หรือผู้บริหารระดับสูงอ่ืนๆ มีการด าเนินการหรือเข้าร่วมบริหาร (ด้านการเงิน หรือด้านอ่ืนๆ) กับ
นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลหรือธุรกิจใดภายนอกหรือไม่ เป็นต้น  

5)  จ านวนพนักงานและลูกจ้างภายในส านักงานของนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลผู้จะเอา
ประกันภัย 

6)  รายได้ต่อปีของผู้จะเอาประกันภัย เช่น สัดส่วนรายได้ของนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล
ในแต่ละปีโดยจ าแนกตามประเภทการประกันภัย ทางนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลมีลักษณะสัญญาหรือ
ลูกค้ารายใดที่ท ารายได้ให้กับนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล มากกว่า 50% ของรายได้ทั้งหมดต่อปีหรือไม่ 
เป็นต้น 

7)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ผ่านมาของผู้จะเอาประกันภัย เช่น นายหน้าประกันวินาศภัย
ประเภทนิติบุคคลเคยมีความเสียหายเกี่ยวกับความรับผิดทางวิชาชีพเกิดขึ้นหรือไม่ ทั้งจากผู้ก่อตั้งนายหน้าประกัน
วินาศภัยประเภทนิติบุคคล ผู้ที่ท างานอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือผู้ที่ไม่ได้ท างานที่นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล
แล้วก็ตาม ผู้บริหารสูงสุดของนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ผู้ก่อตั้งนายหน้าประกันวินาศภัยประเภท 
นิติบุคคล ผู้บริหารระดับสูงอ่ืนๆ หรือพนักงานของนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลคนใดเคยมีการประพฤติ
มิชอบในวิชาชีพหรือไม่ 
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ทั้งนี้ นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ผู้สนใจซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัย
ไทย สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ibathai.com ส่วนนายหน้าประกันวินาศภัย ผู้สนใจอ่ืนๆ 
สามารถขอค าแนะน าเพิ่มเติมได้โดยตรงกับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย หรือผู้รับประกันภัย 
 
       ตัวอย่างกรณีศึกษาหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัย  
 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกันภัยวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า“นายหน้าประกันวินาศภัย” 
หมายความว่า ผู้ชี ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท โดยกระท าเพื่อบ าเหน็จเนื่องจากการนั น” 
 นายหน้าประกันวินาศภัยจึงมีบทบาทเป็นตัวแทนของผู้ขอเอาประกันภัย ในการจัดหาข้อเสนอประกันภัยจาก
ผู้รับประกันภัยรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ และท าหน้าที่ชี ช่องด้วยการอธิบายรายละเอียดของข้อเสนอเหล่านั้น สรุป
เปรียบเทียบ และให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยพิจารณาตัดสินใจจะเลือกข้อเสนอรายใด เมื่อตัดสินใจ
ได้แล้ว ผู้ขอเอาประกันภัยก็มอบหมายให้นายหน้าประกันวินาศภัยไปจัดการท าสัญญาประกันภัยในนามของตนเองกับ
ผู้รับประกันภัยรายนั้น โดยจะได้รับค่าบ าเหน็จเป็นการตอบแทนจากผู้รับประกันภัยรายนั้นด้วย 
 แม้นายหน้าประกันวินาศภัยอาจท าผิดหน้าที่ของตนเองในการชี้ช่องหรือจัดการไปบ้าง แต่ผู้เอาประกันภัยก็มี
หน้าที่ในการอ่านท าความเข้าใจกรมธรรม์ประกันภัยด้วยเหมือนกัน จะมากล่าวโทษนายหน้าประกันวินาศภัยฝ่ายเดียว
มิได้ 
 เนื่องจากข้อพิพาทในเร่ืองนี้ในประเทศไทยยังมิได้เกิดขึ้น จึงขอน าคดีของต่างประเทศมาพิจารณาเป็นกรณี  
ศึกษาเทียบเคียง ดังนี้ 
 ในอดีต ศาลต่างประเทศมีมุมมองว่า ผู้เอาประกันภัยในฐานะคู่สัญญาประกันภัยจ าต้องเข้าใจสิ่งที่ตนซื้อ หรือ
ท าสัญญาผูกพันลงไป จะอ้างภายหลังว่า ไม่ได้อ่าน หรือไม่เข้าใจข้อสัญญานั้น ศาลเห็นว่า ถือเป็นความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนเอง แม้จะได้ท าสัญญาผ่านนายหน้าประกันวินาศภัยก็ตาม 
 แต่ปัจจุบัน ศาลต่างประเทศเปลี่ยนมุมมองว่า นายหน้าประกันวินาศภัยประกอบวิชาชีพโดยมีใบอนุญาต
รับรอง ทั้งยังท าเพื่อบ าเหน็จเป็นการตอบแทน ดังนั้น ถือเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฎิบัติ
หน้าที่ของตนด้วยการใช้ความระมัดระวังในการ “ชี ช่อง” แจกแจงในรายละเอียดที่ส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้เอา
ประกันภัยได้ ส่วนการที่ผู้เอาประกันภัยละเลยไม่อ่านท าความเข้าใจในเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยนั้น เพียงอาจส่งผล
ให้ผู้เอาประกันภัยมีความประมาทเลินเล่อร่วมด้วย แต่ภาระหน้าที่ส าคัญยังตกอยู่แก่นายหน้าประกันภัยอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่พ้นอยู่ดี 
 ดังในคดี  Zaremba Equipment, Inc. v. Harco National Insurance Co., 761 N.W.2d 151 (Mich. 
Ct. App. 2008) ศาลเห็นว่า แม้การที่นายหน้าประกันวินาศภัยไม่ท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน าในการจัดความคุ้มครอง
ให้เหมาะสมกับมูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่าเกินไปนั้น จะต้องรับผิด  
แต่การที่ผู้เอาประกันภัยละเลยไม่อ่านกรมธรรม์ประกันภัยก็ถือว่ามีส่วนต้องร่วมรับผิดด้วยเช่นกัน 
 คดี Rider v. Lynch, 42 N.J. 465 (1964) ได้วางแนวทางในการท าหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัย  
จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางกระทั่งทุกวันนี้เอาไว้ ซึ่งสามารถถอดความออกมาเป็นภาษาไทยได้ ดังนี้ 

(1)  จะต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญที่ดีในการปฎิบัติงานตามความรับผิดชอบในวิชาชีพของตน 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��3_edit NT_328page.indd   51 2/28/2563 BE   8:29 PM



 

2-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 

(2)  จะต้องท างานด้วยความซื่อตรง ด้วยความเชี่ยวชาญตามสมควร และด้วยความระมัดระวัง เอาใจใส่
ในการการปฎิบัติงานตามความรับผิดชอบในวิชาชีพของตน  

(3)  จะต้องมีความรู้ที่ดีพอในเงื่อนไขความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยต้องการ 
(4)  จะต้องจัดซื้อความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย หรือแจ้งต่อผู้เอา

ประกันภัยอย่างชัดแจ้ง หากไม่สามารถกระท าตามความต้องการของผู้เอาประกันภัยได้อย่างครบถ้วน 
 ฉะนั้น การสื่อสารระหว่างผู้เอาประกันภัยกับนายหน้าประกันวินาศภัยจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ และควรพัฒนาให้
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อท าให้เกิดความชัดเจนเข้าใจตรงกัน ก็น่าเชื่อว่าจะสามารถลดข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นลงได้ 
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เรื่องที่ 2.2  
การค้าระหว่างประเทศกับการประกันภัยการขนส่ง 
สินค้าระหว่างประเทศ 
   
  
 การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) เป็นกิจกรรมและธุรกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างพ่อค้าที่อยู่กันคนละประเทศซึ่งมีมาช้านานนับแต่อดีตกาล โดยเริ่มจากการค้าสินค้า แล้ว
ต่อมาพัฒนาไปถึงการค้าบริการ และขยายรวมถึงกิจกรรมหรือธุรกรรมอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กับการค้าด้วย เช่น มาตรการ
การลงทุนที่เก่ียวกับการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 
 
1. ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ 

นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความหมายและความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศไว้ว่า การค้าระหว่างประเทศ 
หรือการค้าต่างประเทศ คือ การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศหนึ่งกับประเทศอ่ืนๆ โดยที่
การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างกันของต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการของแต่ละประเทศ และ
ท าให้การจัดสรรทรัพยากรการผลิตของโลกเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ การหันมาท าการค้ากันย่อมก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประเทศคู่ค้าเพิ่มข้ึน อันเป็นปัจจัยส าคัญที่กระตุ้นและส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจของนานาประเทศทั่วโลก 

การค้าระหว่างประเทศจึงเป็นกิจกรรมที่สินค้าจากประเทศหนึ่งถูกส่งไปขายให้แก่อีกประเทศหนึ่งนับแต่
โบราณกาล ก่อนที่จะมีการตั้งรัฐอย่างที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันเสียอีก เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการน าเข้าสินค้า และ
การส่งสินค้าออก อันเกิดจากการค้าระหว่างเอกชนต่อเอกชน รัฐต่อรัฐ หรือระหว่างรัฐบาลกับเอกชน 

มาตรา 7 (5) ของ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ได้ก าหนด
ความหมายของการค้าระหว่างประเทศให้ครอบคลุมธุรกรรม กิจกรรม และนิติกรรม ดังต่อไปนี้ 

1) การซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิค้า หรือตราสารการเงินระหว่างประเทศ 
2) การให้บริการระหว่างประเทศหรือจากต่างประเทศ 
3) การขนส่งระหว่างประเทศ 
4) การประกันภัยทางทะเลหรือการประกันภัยอื่นที่เก่ียวกับการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ 
5) นิติกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องกับนติิกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ 
การค้าระหว่างประเทศจัดเป็นกลุ่มหนึ่งของธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งหมายถึงกิจกรรมต่างๆ ในเชิงพาณิชย์ที่

เกิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ ทรัพยากร ปัจจัยต่างๆ ในการผลิต และเก่ียวข้องกับการด าเนินการข้ามพรมแดน
ของประเทศต่างๆ ธุรกิจระหว่างประเทศจึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามลักษณะของกิจกรรม คือ 1) การค้าระหว่าง
ประเทศและ 2) การลงทุนระหว่างประเทศ โดยแจกแจงได้ดังนี้ (ภวิดา ปานะนนท์, 2559, น. 14-16) 
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(2)  จะต้องท างานด้วยความซื่อตรง ด้วยความเชี่ยวชาญตามสมควร และด้วยความระมัดระวัง เอาใจใส่
ในการการปฎิบัติงานตามความรับผิดชอบในวิชาชีพของตน  

(3)  จะต้องมีความรู้ที่ดีพอในเงื่อนไขความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยต้องการ 
(4)  จะต้องจัดซื้อความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย หรือแจ้งต่อผู้เอา

ประกันภัยอย่างชัดแจ้ง หากไม่สามารถกระท าตามความต้องการของผู้เอาประกันภัยได้อย่างครบถ้วน 
 ฉะนั้น การสื่อสารระหว่างผู้เอาประกันภัยกับนายหน้าประกันวินาศภัยจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ และควรพัฒนาให้
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อท าให้เกิดความชัดเจนเข้าใจตรงกัน ก็น่าเชื่อว่าจะสามารถลดข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นลงได้ 
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เรื่องที่ 2.2  
การค้าระหว่างประเทศกับการประกันภัยการขนส่ง 
สินค้าระหว่างประเทศ 
   
  
 การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) เป็นกิจกรรมและธุรกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างพ่อค้าที่อยู่กันคนละประเทศซึ่งมีมาช้านานนับแต่อดีตกาล โดยเริ่มจากการค้าสินค้า แล้ว
ต่อมาพัฒนาไปถึงการค้าบริการ และขยายรวมถึงกิจกรรมหรือธุรกรรมอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กับการค้าด้วย เช่น มาตรการ
การลงทุนที่เก่ียวกับการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 
 
1. ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ 

นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความหมายและความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศไว้ว่า การค้าระหว่างประเทศ 
หรือการค้าต่างประเทศ คือ การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศหนึ่งกับประเทศอ่ืนๆ โดยที่
การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างกันของต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการของแต่ละประเทศ และ
ท าให้การจัดสรรทรัพยากรการผลิตของโลกเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ การหันมาท าการค้ากันย่อมก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประเทศคู่ค้าเพิ่มข้ึน อันเป็นปัจจัยส าคัญที่กระตุ้นและส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจของนานาประเทศทั่วโลก 

การค้าระหว่างประเทศจึงเป็นกิจกรรมที่สินค้าจากประเทศหนึ่งถูกส่งไปขายให้แก่อีกประเทศหนึ่งนับแต่
โบราณกาล ก่อนที่จะมีการตั้งรัฐอย่างที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันเสียอีก เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการน าเข้าสินค้า และ
การส่งสินค้าออก อันเกิดจากการค้าระหว่างเอกชนต่อเอกชน รัฐต่อรัฐ หรือระหว่างรัฐบาลกับเอกชน 

มาตรา 7 (5) ของ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ได้ก าหนด
ความหมายของการค้าระหว่างประเทศให้ครอบคลุมธุรกรรม กิจกรรม และนิติกรรม ดังต่อไปนี้ 

1) การซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิค้า หรือตราสารการเงินระหว่างประเทศ 
2) การให้บริการระหว่างประเทศหรือจากต่างประเทศ 
3) การขนส่งระหว่างประเทศ 
4) การประกันภัยทางทะเลหรือการประกันภัยอื่นที่เก่ียวกับการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ 
5) นิติกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องกับนติิกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ 
การค้าระหว่างประเทศจัดเป็นกลุ่มหนึ่งของธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งหมายถึงกิจกรรมต่างๆ ในเชิงพาณิชย์ที่

เกิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ ทรัพยากร ปัจจัยต่างๆ ในการผลิต และเก่ียวข้องกับการด าเนินการข้ามพรมแดน
ของประเทศต่างๆ ธุรกิจระหว่างประเทศจึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามลักษณะของกิจกรรม คือ 1) การค้าระหว่าง
ประเทศและ 2) การลงทุนระหว่างประเทศ โดยแจกแจงได้ดังนี้ (ภวิดา ปานะนนท์, 2559, น. 14-16) 
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2-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 

 1.1 การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) การค้าระหว่างประเทศเปน็ธุรกิจระหว่างประเทศ
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินคา้และบริการทางการค้าข้ามพรมแดนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง 
ซึ่งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) ได้แยกประเภทไว้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้
  1.1.1 การค้าระหว่างประเทศของสินค้า (Merchandise Trade) เป็นกระบวนการน าเข้าและ
ส่งออกสินค้าประเภทต่างๆ ซึ่งคุ้นเคยกันดี โดยที่องค์การการค้าโลก แบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1) สินค้าเบื้องต้น (Primary Products) เช่น สินค้าเกษตรกรรม สินค้าเหมืองแร่ เป็นต้น 
2) สินค้าอุตสาหกรรม (Manufactured Products) เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าส่วนประกอบ

รถยนต์ เป็นต้น 
3) สินค้าอ่ืนๆ (Other Products) เช่น สินคา้ทองค า อาวุธสงคราม เป็นต้น 

  1.1.2 การค้าระหว่างประเทศของบริการทางการค้า (Trade in Commercial Services) องค์การ
การค้าโลก จัดแบ่งประเภทของบริการทางการค้าไว้ 3 กลุ่มเช่นกัน ได้แก่ 

1) การขนส่ง ซึ่งรวมทุกรูปแบบของการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และทางอวกาศด้วย 
   2) การเดินทาง เช่น บริการด้านโรงแรมที่พัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริการด้านการศึกษา 
บริการด้านสุขภาพ เป็นต้น 

3) บริการอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก 2 กลุ่มแรก เช่น บริการด้านการสื่อสาร ด้านการก่อสร้าง ด้าน
การเงินการธนาคาร และด้านการประกันภัย เป็นต้น 
 1.2 การลงทุนระหว่างประเทศ (Foreign Investment) การลงทุนระหว่างประเทศเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ตามจุดประสงค์ของการ
ลงทุน ดังนี้ 
  1.2.1 การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ (Foreign Direct Investment) ซึ่งตามค าจ ากัดความ
ขององค์กรกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund หรือ IMF) หมายถึง การลงทุนที่ผู้ลงทนุ
จากประเทศหนึ่งต้องการมีอ านาจในการควบคุม หรือสามารถก าหนดทิศทางในการบริหารกิจการซึ่งตั้งอยู่ในอีก
ประเทศหนึ่งด้วยการลงทุนโดยตรงในส่วนของเจ้าของ นอกจากนี้แล้ว IMF ยังให้รวมถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
โดยตรง และการกู้ยืมเงินระหว่างกิจการ เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนโดยตรงด้วย 
  1.2.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Portfolio Investment) ซึ่งผู้ลงทุนมิได้ต้องการมี
บทบาทโดยตรงในการบริหารกิจการ แต่ต้องการจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการลงทุนเท่านั้น  
จึงหมายถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ หรือการลงทุนในกองทุนรูปแบบต่างๆ ของต่างประเทศ เป็นต้น 

 
2. สัญญาหลกัในการค้าระหว่างประเทศของสินค้า  

การค้าระหว่างประเทศก่อให้เกิดสัญญาส าคัญ 4 สัญญา ได้แก่ 
2.1 สัญญาซื้อขาย  
2.2 สัญญาขนส่ง 
2.3 สัญญาประกันภัย 
2.4 สัญญาวา่ด้วยการเงินและการช าระราคา 
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ใน 4 สัญญาข้างต้น สัญญาซื้อขายจัดเป็นสัญญาหลัก (Main Contract หรือ Principle Contract หรือ 
Underlying Contract) ซึ่งเป็นสัญญาแรกและสัญญาเร่ิมต้นที่เกิดขึ้นในการค้าระหว่างประเทศและเป็นสาเหตุให้เกิด
สัญญาอ่ืนๆ ตามมา ได้แก่ สัญญาขนส่ง สัญญาประกันภัย สัญญาว่าด้วยการเงินและการช าระค่าสินค้า และอ่ืนๆ  

2.1 สัญญาซื อขาย การที่สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาหลักและสัญญาเร่ิมต้นของการค้าระหว่างประเทศ ส่งผล
ให้ข้อตกลงและข้อก าหนดในสัญญาขนส่ง สัญญาประกันภัย สัญญาว่าด้วยการเงินและการช าระราคาและอ่ืนๆ  
มีรายละเอียดที่ขึ้นกับข้อก าหนดในสัญญาซื้อขายเป็นส าคัญ 

2.2 สัญญาขนส่ง การขนส่งสินค้ามีความส าคัญและความเชื่อมโยงกับการค้ามากถึงขนาดมีค ากล่าวที่ว่า 
“ไม่มีการค้าหากปราศจากการขนส่ง” ไม่ว่าจะเป็นการค้าภายในประเทศหรือระหว่างประเทศที่เป็นการค้าสินค้า ซึ่ง
ต้องเป็นสินค้าประเภทที่จับต้องได้เท่านั้นตามที่ Incoterms 2000 ก าหนดไว้และจะต้องมีการขนส่งสินค้าข้าม
พรมแดนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง เพื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ สัญญาขนส่งจึงเป็นสัญญาส าคัญที่จะต้อง
เกิดขึ้นตามมากับสัญญาซื้อขายเสมอ การท าสัญญาขนส่งระหว่างประเทศมีทั้งกรณีที่ผู้ขายมีหน้าที่ในการท าสัญญา
ขนส่งระหว่างประเทศ (อาทิ สัญญาซื้อขายที่มีข้อตกลงทางการค้าแบบ CFR หรือ CIF) และกรณีที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ในการ
ท าสัญญาขนส่งระหว่างประเทศ (อาทิ สัญญาซื้อขายที่มีข้อตกลงทางการค้าแบบ EXW หรือ FOB) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย 

สัญญาขนส่งในการค้าระหว่างประเทศ จัดแบ่งได้ตามประเภทของการขนส่งเป็นสัญญาขนส่งทางทะเลและ
ทางน้ า สัญญาขนส่งทางอากาศ และสัญญาขนส่งทางบกซึ่งหมายถึงการขนส่งทางถนนและทางรถไฟด้วย แต่การขนส่ง
ทางทะเลและทางน้ ามีบทบาทส าคัญที่สุดในการค้าระหว่างประเทศ โดยเหตุที่การขนส่งทางทะเลโดยเรือสินค้า
สามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องขนาดและน้ าหนักของสินค้า และที่ส าคัญคือค่าขนส่งอยู่ใน
อัตราที่ถูกที่สุดเมื่อเทียบกับการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ แม้การขนส่งทางทะเลและทางน้ าจะมีข้อเสียเปรียบในความล่าช้า
ของการขนส่ง  

2.3 สัญญาประกันภัย แม้สัญญาประกันภัยซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาหลักในการค้าระหว่างประเทศจะไม่ถือว่า
เป็นสัญญาที่ต้องเกิดขึ้นคู่กับสัญญาซื้อขายเช่นเดียวกับสัญญาขนส่ง แต่เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศอาจเป็นการ
ซื้อขายสินค้าที่มีปริมาณมากและมูลค่าสูง การขนส่งอาจต้องใช้ระยะทางไกลที่ต้องข้ามพรมแดนจากประเทศหนึ่งไปยัง
อีกประเทศหนึ่ง และมีช่วงการขนส่งทางทะเลเป็นระยะทางไกลๆ ความเสี่ยงในความสูญหายหรือเสียหายของสินค้าใน
ระหว่างการขนส่งจึงมีมากกว่าการค้าภายในประเทศโดยสภาพของพื้นที่และระยะทาง ดังนั้น พ่อค้าในการค้าระหว่าง-
ประเทศจึงเลือกที่จะท าประกันภัยสินค้าในการค้าระหว่างประเทศเสมอ อีกทั้งการซื้อขายสินค้าตามสัญญาซื้อขายที่
เลือกใช้ข้อตกลงแบบ CIF และ CIP ผู้ขายมีภาระหน้าที่ต้องเป็นฝ่ายท าสญัญาประกันภัยสินค้าเพื่อประโยชน์ทั้งฝ่ายตน
และฝ่ายผู้ซื้อสินค้า รวมทั้งกรณีที่การช าระราคาในสัญญาซื้อขายเลือกใช้วิธีการช าระด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter 
of Credit หรือ L/C) ธนาคารพาณิชย์ที่ผูกพันตนเองในการช าระราคาให้แก่ผู้รับประโยชน์ (ผู้ขาย) แทนผู้ซื้อ ก็มักจะ
ต้องการให้มีการท าประกันภัยสินค้าเพื่อเป็นหลักประกันในการช าระเงินคืนธนาคารเสมอ 

2.4 สัญญาว่าด้วยการเงินและการช้าระราคา แม้ว่าการต่อรองราคาของสินค้าที่ซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขายจะถือเป็นเรื่องที่ส าคัญในการเจรจาท าสัญญาซื้อขาย แต่ก็ยังมีความส าคัญน้อยกว่าข้อตกลงว่าจะช าระราคากัน
อย่างไร และราคาสินค้าที่ต่อรองกันก็อาจผันแปรตามวิธีการช าระราคาได้ (เช่น จะช าระทันที หรือเมื่อพ้นระยะเวลา
หนึ่งไปแล้ว) การเจรจาต่อรองในเร่ืองการช าระราคา อาจมีได้หลากหลายข้อตกลง ดังเช่น 
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2-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 

 1.1 การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) การค้าระหว่างประเทศเปน็ธุรกิจระหว่างประเทศ
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินคา้และบริการทางการค้าข้ามพรมแดนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง 
ซึ่งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) ได้แยกประเภทไว้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้
  1.1.1 การค้าระหว่างประเทศของสินค้า (Merchandise Trade) เป็นกระบวนการน าเข้าและ
ส่งออกสินค้าประเภทต่างๆ ซึ่งคุ้นเคยกันดี โดยที่องค์การการค้าโลก แบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1) สินค้าเบื้องต้น (Primary Products) เช่น สินค้าเกษตรกรรม สินค้าเหมืองแร่ เป็นต้น 
2) สินค้าอุตสาหกรรม (Manufactured Products) เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าส่วนประกอบ

รถยนต์ เป็นต้น 
3) สินค้าอ่ืนๆ (Other Products) เช่น สินคา้ทองค า อาวุธสงคราม เป็นต้น 

  1.1.2 การค้าระหว่างประเทศของบริการทางการค้า (Trade in Commercial Services) องค์การ
การค้าโลก จัดแบ่งประเภทของบริการทางการค้าไว้ 3 กลุ่มเช่นกัน ได้แก่ 

1) การขนส่ง ซึ่งรวมทุกรูปแบบของการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และทางอวกาศด้วย 
   2) การเดินทาง เช่น บริการด้านโรงแรมที่พัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริการด้านการศึกษา 
บริการด้านสุขภาพ เป็นต้น 

3) บริการอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก 2 กลุ่มแรก เช่น บริการด้านการสื่อสาร ด้านการก่อสร้าง ด้าน
การเงินการธนาคาร และด้านการประกันภัย เป็นต้น 
 1.2 การลงทุนระหว่างประเทศ (Foreign Investment) การลงทุนระหว่างประเทศเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ตามจุดประสงค์ของการ
ลงทุน ดังนี้ 
  1.2.1 การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ (Foreign Direct Investment) ซึ่งตามค าจ ากัดความ
ขององค์กรกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund หรือ IMF) หมายถึง การลงทุนที่ผู้ลงทนุ
จากประเทศหนึ่งต้องการมีอ านาจในการควบคุม หรือสามารถก าหนดทิศทางในการบริหารกิจการซึ่งตั้งอยู่ในอีก
ประเทศหนึ่งด้วยการลงทุนโดยตรงในส่วนของเจ้าของ นอกจากนี้แล้ว IMF ยังให้รวมถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
โดยตรง และการกู้ยืมเงินระหว่างกิจการ เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนโดยตรงด้วย 
  1.2.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Portfolio Investment) ซึ่งผู้ลงทุนมิได้ต้องการมี
บทบาทโดยตรงในการบริหารกิจการ แต่ต้องการจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการลงทุนเท่านั้น  
จึงหมายถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ หรือการลงทุนในกองทุนรูปแบบต่างๆ ของต่างประเทศ เป็นต้น 

 
2. สัญญาหลกัในการค้าระหว่างประเทศของสินค้า  

การค้าระหว่างประเทศก่อให้เกิดสัญญาส าคัญ 4 สัญญา ได้แก่ 
2.1 สัญญาซื้อขาย  
2.2 สัญญาขนส่ง 
2.3 สัญญาประกันภัย 
2.4 สัญญาวา่ด้วยการเงินและการช าระราคา 
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ใน 4 สัญญาข้างต้น สัญญาซื้อขายจัดเป็นสัญญาหลัก (Main Contract หรือ Principle Contract หรือ 
Underlying Contract) ซึ่งเป็นสัญญาแรกและสัญญาเร่ิมต้นที่เกิดขึ้นในการค้าระหว่างประเทศและเป็นสาเหตุให้เกิด
สัญญาอ่ืนๆ ตามมา ได้แก่ สัญญาขนส่ง สัญญาประกันภัย สัญญาว่าด้วยการเงินและการช าระค่าสินค้า และอ่ืนๆ  

2.1 สัญญาซื อขาย การที่สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาหลักและสัญญาเร่ิมต้นของการค้าระหว่างประเทศ ส่งผล
ให้ข้อตกลงและข้อก าหนดในสัญญาขนส่ง สัญญาประกันภัย สัญญาว่าด้วยการเงินและการช าระราคาและอ่ืนๆ  
มีรายละเอียดที่ขึ้นกับข้อก าหนดในสัญญาซื้อขายเป็นส าคัญ 

2.2 สัญญาขนส่ง การขนส่งสินค้ามีความส าคัญและความเชื่อมโยงกับการค้ามากถึงขนาดมีค ากล่าวที่ว่า 
“ไม่มีการค้าหากปราศจากการขนส่ง” ไม่ว่าจะเป็นการค้าภายในประเทศหรือระหว่างประเทศที่เป็นการค้าสินค้า ซึ่ง
ต้องเป็นสินค้าประเภทที่จับต้องได้เท่านั้นตามที่ Incoterms 2000 ก าหนดไว้และจะต้องมีการขนส่งสินค้าข้าม
พรมแดนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง เพื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ สัญญาขนส่งจึงเป็นสัญญาส าคัญที่จะต้อง
เกิดขึ้นตามมากับสัญญาซื้อขายเสมอ การท าสัญญาขนส่งระหว่างประเทศมีทั้งกรณีที่ผู้ขายมีหน้าที่ในการท าสัญญา
ขนส่งระหว่างประเทศ (อาทิ สัญญาซื้อขายที่มีข้อตกลงทางการค้าแบบ CFR หรือ CIF) และกรณีที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ในการ
ท าสัญญาขนส่งระหว่างประเทศ (อาทิ สัญญาซื้อขายที่มีข้อตกลงทางการค้าแบบ EXW หรือ FOB) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย 

สัญญาขนส่งในการค้าระหว่างประเทศ จัดแบ่งได้ตามประเภทของการขนส่งเป็นสัญญาขนส่งทางทะเลและ
ทางน้ า สัญญาขนส่งทางอากาศ และสัญญาขนส่งทางบกซึ่งหมายถึงการขนส่งทางถนนและทางรถไฟด้วย แต่การขนส่ง
ทางทะเลและทางน้ ามีบทบาทส าคัญที่สุดในการค้าระหว่างประเทศ โดยเหตุที่การขนส่งทางทะเลโดยเรือสินค้า
สามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องขนาดและน้ าหนักของสินค้า และที่ส าคัญคือค่าขนส่งอยู่ใน
อัตราที่ถูกที่สุดเมื่อเทียบกับการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ แม้การขนส่งทางทะเลและทางน้ าจะมีข้อเสียเปรียบในความล่าช้า
ของการขนส่ง  

2.3 สัญญาประกันภัย แม้สัญญาประกันภัยซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาหลักในการค้าระหว่างประเทศจะไม่ถือว่า
เป็นสัญญาที่ต้องเกิดขึ้นคู่กับสัญญาซื้อขายเช่นเดียวกับสัญญาขนส่ง แต่เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศอาจเป็นการ
ซื้อขายสินค้าที่มีปริมาณมากและมูลค่าสูง การขนส่งอาจต้องใช้ระยะทางไกลที่ต้องข้ามพรมแดนจากประเทศหนึ่งไปยัง
อีกประเทศหนึ่ง และมีช่วงการขนส่งทางทะเลเป็นระยะทางไกลๆ ความเสี่ยงในความสูญหายหรือเสียหายของสินค้าใน
ระหว่างการขนส่งจึงมีมากกว่าการค้าภายในประเทศโดยสภาพของพื้นที่และระยะทาง ดังนั้น พ่อค้าในการค้าระหว่าง-
ประเทศจึงเลือกที่จะท าประกันภัยสินค้าในการค้าระหว่างประเทศเสมอ อีกทั้งการซื้อขายสินค้าตามสัญญาซื้อขายที่
เลือกใช้ข้อตกลงแบบ CIF และ CIP ผู้ขายมีภาระหน้าที่ต้องเป็นฝ่ายท าสญัญาประกันภัยสินค้าเพื่อประโยชน์ทั้งฝ่ายตน
และฝ่ายผู้ซื้อสินค้า รวมทั้งกรณีที่การช าระราคาในสัญญาซื้อขายเลือกใช้วิธีการช าระด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter 
of Credit หรือ L/C) ธนาคารพาณิชย์ที่ผูกพันตนเองในการช าระราคาให้แก่ผู้รับประโยชน์ (ผู้ขาย) แทนผู้ซื้อ ก็มักจะ
ต้องการให้มีการท าประกันภัยสินค้าเพื่อเป็นหลักประกันในการช าระเงินคืนธนาคารเสมอ 

2.4 สัญญาว่าด้วยการเงินและการช้าระราคา แม้ว่าการต่อรองราคาของสินค้าที่ซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขายจะถือเป็นเรื่องที่ส าคัญในการเจรจาท าสัญญาซื้อขาย แต่ก็ยังมีความส าคัญน้อยกว่าข้อตกลงว่าจะช าระราคากัน
อย่างไร และราคาสินค้าที่ต่อรองกันก็อาจผันแปรตามวิธีการช าระราคาได้ (เช่น จะช าระทันที หรือเมื่อพ้นระยะเวลา
หนึ่งไปแล้ว) การเจรจาต่อรองในเร่ืองการช าระราคา อาจมีได้หลากหลายข้อตกลง ดังเช่น 
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2-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 

1) จะช าระราคากันทันทีที่ท าสัญญาซื้อขายกัน 
2) จะช าระราคาเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อแล้ว 
3) จะช าระราคาต่อเมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่ง หลังจากที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าที่ซื้อขายไปแล้ว 
4) ผู้ซื้อจะต้องช าระราคาให้แก่ผู้ขายไปก่อน ผู้ขายจึงจะส่งมอบสินค้าไปให้ผู้ซื้อ 
5) ผู้ซื้อช าระราคาบางส่วนก่อนเมื่อท าสัญญาซื้อขาย และช าระส่วนที่เหลือด้วยสัญญาเลตเตอร์ออฟ

เครดิต (L/C) หรือช าระส่วนที่เหลือเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว 
6) ผู้ซื้อช าระราคาทั้งหมดด้วยสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) 
การที่สัญญาส าคัญทั งสี่ประเภท ได้แก่ สัญญาซื อขาย สัญญาขนส่ง สัญญาประกันภัย และสัญญาว่าด้วย

การเงินและการช าระราคาเกิดขึ นและมีส่วนเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันในทางข้อเท็จจริง พ่อค้าในการค้าระหว่างประเทศ
จะต้องพิจารณาความผูกพันตามข้อสัญญาในแต่ละสัญญาให้ละเอียดรอบคอบและสอดคล้องเหมาะสมกับการค้าที่ได้
ท าสัญญาไว้ เพราะในทางกฎหมายแล้ว สิทธิ หน้าที่ และความผูกพันระหว่างฝ่ายต่างๆ จะเป็นไปตามข้อตกลงหรือ  
ข้อสัญญาในแต่ละสัญญาแยกต่างหากจากกันตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
3. Incoterms 

Incoterms ย่อมาจาก “International Commercial Terms” คือข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่
ถูกรวบรวม ประมวล และจัดท าขึ้นโดยสภาหอการค้าระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce 
หรือ ICC ส่วนค้าว่าสภาหอการค้าระหว่างประเทศจะเรียกว่า “หอการค้านานาชาติหรือสภาหอการค้านานา ชาติ”) 
เป็นข้อตกลงทางการค้าให้คู่สัญญาในสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศเลือกและตกลงกันน าข้อตกลงที่เลือกมาก าหนดไว้
เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย เพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้ทราบและเข้าใจถึงสิทธิและภาระหน้าที่ที่
จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้าที่เลือกไว้โดยถูกต้องชัดเจนตรงกัน หลีกเลี่ยงการตีความจารีต
ประเพณีและแนวทางการปฏิบัติ (Custom and Practice) ในทางการค้าที่ต่างกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อโต้แย้ง ข้อพิพาท
อันน าไปสู่การฟ้องร้อง ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการค้า
ระหว่างประเทศ  

3.1 ข้อตกลงทางการค้าที่ก้าหนดไว้ในกฎ Incoterms 2010 กฎ Incoterms 2010 ก าหนดชุดของเงื่อนไข
ทางการค้าหรือข้อตกลงทางการค้าที่ประกอบด้วยสามตัวอักษร แบ่งเป็นชุดของเงื่อนไขหรือข้อตกลง 11 ชุด เพื่อ
สะท้อนให้เห็นวิธีปฏิบัติของธุรกิจต่อธุรกิจในสัญญาซื้อขายสินค้า ในประเด็นของหน้าที่ต่างๆ ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ โดยแบ่งเป็นข้อก าหนดคู่กันระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อฝ่ายละ 10 
ข้อก าหนดในแต่ละชุดของข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้า เพื่อให้ผู้ขายและผู้ซื้อเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับ
ประเภทของสินค้า วิธีการขนส่งสินค้าประเภทนั้น ฯลฯ  

3.1.1  ภาระหน้าที่ของผู้ขายและผู้ซื้อในกฎ Incoterms 2010 ข้อก าหนด 10 ข้อ จะแบ่งภาระหน้าที่
ของผู้ขายเป็น A1 ถึง A10 คู่กับภาระหน้าที่ของผู้ซื้อคือ B1 ถึง B10 ในแต่ละชุดของข้อตกลงหรือเง่ือนไขทางการค้า 
ดังนี้ (ศึกษารายละเอียดของการจัดแบ่งภาระหน้าที่ระหว่างผู้ขายและผู้ซื อของแต่ละข้อก้าหนดในแต่ละชุดเงื่อนไข 
11 ชุดได้จากคู่มือ Incoterms 2010) 
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A: ภาระหน้าท่ีของผู้ขาย B: ภาระหน้าที่ของผู้ซื อ 
A1:  ภาระหน้าที่ท่ัวไปของผู้ขายในการจัดเตรียมสินค้า 
 และใบก ากับสินค้าให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 
 และหลักฐานอื่นใดท่ีอาจถูกก าหนดไว้โดยสัญญา 

B1:  ภาระหน้าที่ท่ัวไปของผู้ซื้อในการช าระราคาสินค้า 
 ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย 

A2:  ใบอนุญาต การมอบอ านาจ การผ่านการตรวจด้าน 
 ความปลอดภัย และพิธีการต่างๆ  

B2:  ใบอนุญาต การมอบอ านาจ การผ่านการตรวจด้าน 
 ความปลอดภัย และพิธีการต่างๆ  

A3  (a): สัญญารับขน 
 (b): สัญญาประกันภัย 

B3  (a): สัญญารับขน 
 (b): สัญญาประกันภัย  

A4:  การส่งมอบ B4:  การรับมอบ 
A5:  การโอนความเสี่ยง B5:  การโอนความเสี่ยง 
A6:  การจัดสรรภาระค่าใช้จ่าย B6:  การจัดสรรภาระค่าใช้จ่าย 
A7:  การแจ้งต่อผู้ซื้อ B7:  การแจ้งต่อผู้ขาย 
A8:  เอกสารการส่งมอบ B8:  หลักฐานการส่งมอบ 
A9:  การตรวจ การบรรจุหีบห่อ การท าเครื่องหมาย B9:  การตรวจสอบสินค้า 
A10:  การให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและค่าใช้จ่าย 
 ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

B10:  การให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและค่าใช้จ่าย 
 ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการเลือกใช้กฎ Incoterms 2010 ชุดใดชุดหนึ่งจากทั้งหมด 11 ชุด ผู้ขายและผู้ซื้อเพียงแต่ระบุตัวย่อ

สามตัวอักษรของข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้าชุดที่เลือกไว้ในสัญญาซื้อขาย ก็มีผลเป็นการแสดงเจตนาให้ใช้
ข้อก าหนดของภาระหน้าที่แต่ละข้อของผู้ขายคู่กับผู้ซื้อที่ก าหนดไว้ในชุดข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่เลือก โดยไม่ต้องแจกแจง
รายละเอียดของแต่ละข้อก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย แต่ผู้ซื้อผู้ขายต้องพึงตระหนักว่า กฎ Incoterms ก าหนดเพียง
บางเรื่องและบางข้อตกลงของสัญญาซื้อขายเท่านั้น เช่น ก าหนดภาระหน้าที่ของผู้ซื้อในการช าระราคาตามสัญญา  
ซื้อขาย แต่มิได้ก าหนดวิธีการช าระราคาว่าจะใช้วิธีใดและอย่างไร ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื อขาย
ว่าโอนกันอย่างไรและเมื่อใด หรือผลของการผิดสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ฯลฯ ดังนั้น ข้อตกลงที่กฎ Incoterms 
ไม่ได้ก าหนดไว้ คู่สัญญาจึงต้องพิจารณาและจัดท าข้อตกลงในรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่างหากไว้ในสัญญา  
ซื้อขาย รวมทั้งเรื่องของกฎหมายที่จะน ามาบังคับใช้กับสัญญาด้วย 

3.1.2  การประกันภัยส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอนของผู้ขาย (Seller’s Interest Contingency Insu-
rance) การที่กฎ Incoterms ท าหน้าที่ก าหนดข้อตกลงทางการค้าหรือเงื่อนไขทางการค้าเพียงบางส่วนของสัญญาซื้อขาย 
แต่มิได้เก่ียวข้องกับทุกส่วนของสัญญาซื้อขาย เช่น  

1) ก าหนดหน้าที่ของผู้ซื้อในการช าระราคาสินค้า แต่มิได้เกี่ยวกับวิธีการช าระราคาสินค้าว่าจะ
ช าระกันด้วยวิธีใดและอย่างไร ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อก าหนดของกฎ Incoterms 

2) ก าหนดจุดส่งมอบสินค้าและจุดโอนความเสี่ยงภัยของสินค้าในแต่ละชุดข้อตกลงของกฎ 13 ชุด
ของ Incoterms 2000 และกฎ 11 ชุดของ Incoterms 2010 ที่ให้เลือก แต่ไม่กล่าวถึงเรื่องกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื้อขาย
ว่าจะโอนกันเมื่อใดและอย่างไร ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อก าหนดของกฎ Incoterms 
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2-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 

1) จะช าระราคากันทันทีที่ท าสัญญาซื้อขายกัน 
2) จะช าระราคาเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อแล้ว 
3) จะช าระราคาต่อเมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่ง หลังจากที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าที่ซื้อขายไปแล้ว 
4) ผู้ซื้อจะต้องช าระราคาให้แก่ผู้ขายไปก่อน ผู้ขายจึงจะส่งมอบสินค้าไปให้ผู้ซื้อ 
5) ผู้ซื้อช าระราคาบางส่วนก่อนเมื่อท าสัญญาซื้อขาย และช าระส่วนที่เหลือด้วยสัญญาเลตเตอร์ออฟ

เครดิต (L/C) หรือช าระส่วนที่เหลือเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว 
6) ผู้ซื้อช าระราคาทั้งหมดด้วยสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) 
การที่สัญญาส าคัญทั งสี่ประเภท ได้แก่ สัญญาซื อขาย สัญญาขนส่ง สัญญาประกันภัย และสัญญาว่าด้วย

การเงินและการช าระราคาเกิดขึ นและมีส่วนเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันในทางข้อเท็จจริง พ่อค้าในการค้าระหว่างประเทศ
จะต้องพิจารณาความผูกพันตามข้อสัญญาในแต่ละสัญญาให้ละเอียดรอบคอบและสอดคล้องเหมาะสมกับการค้าที่ได้
ท าสัญญาไว้ เพราะในทางกฎหมายแล้ว สิทธิ หน้าที่ และความผูกพันระหว่างฝ่ายต่างๆ จะเป็นไปตามข้อตกลงหรือ  
ข้อสัญญาในแต่ละสัญญาแยกต่างหากจากกันตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
3. Incoterms 

Incoterms ย่อมาจาก “International Commercial Terms” คือข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่
ถูกรวบรวม ประมวล และจัดท าขึ้นโดยสภาหอการค้าระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce 
หรือ ICC ส่วนค้าว่าสภาหอการค้าระหว่างประเทศจะเรียกว่า “หอการค้านานาชาติหรือสภาหอการค้านานา ชาติ”) 
เป็นข้อตกลงทางการค้าให้คู่สัญญาในสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศเลือกและตกลงกันน าข้อตกลงที่เลือกมาก าหนดไว้
เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย เพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้ทราบและเข้าใจถึงสิทธิและภาระหน้าที่ที่
จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้าที่เลือกไว้โดยถูกต้องชัดเจนตรงกัน หลีกเลี่ยงการตีความจารีต
ประเพณีและแนวทางการปฏิบัติ (Custom and Practice) ในทางการค้าที่ต่างกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อโต้แย้ง ข้อพิพาท
อันน าไปสู่การฟ้องร้อง ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการค้า
ระหว่างประเทศ  

3.1 ข้อตกลงทางการค้าที่ก้าหนดไว้ในกฎ Incoterms 2010 กฎ Incoterms 2010 ก าหนดชุดของเงื่อนไข
ทางการค้าหรือข้อตกลงทางการค้าที่ประกอบด้วยสามตัวอักษร แบ่งเป็นชุดของเง่ือนไขหรือข้อตกลง 11 ชุด เพื่อ
สะท้อนให้เห็นวิธีปฏิบัติของธุรกิจต่อธุรกิจในสัญญาซื้อขายสินค้า ในประเด็นของหน้าที่ต่างๆ ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ โดยแบ่งเป็นข้อก าหนดคู่กันระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อฝ่ายละ 10 
ข้อก าหนดในแต่ละชุดของข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้า เพื่อให้ผู้ขายและผู้ซื้อเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับ
ประเภทของสินค้า วิธีการขนส่งสินค้าประเภทนั้น ฯลฯ  

3.1.1  ภาระหน้าที่ของผู้ขายและผู้ซื้อในกฎ Incoterms 2010 ข้อก าหนด 10 ข้อ จะแบ่งภาระหน้าที่
ของผู้ขายเป็น A1 ถึง A10 คู่กับภาระหน้าที่ของผู้ซื้อคือ B1 ถึง B10 ในแต่ละชุดของข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้า 
ดังนี้ (ศึกษารายละเอียดของการจัดแบ่งภาระหน้าที่ระหว่างผู้ขายและผู้ซื อของแต่ละข้อก้าหนดในแต่ละชุดเงื่อนไข 
11 ชุดได้จากคู่มือ Incoterms 2010) 

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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A: ภาระหน้าท่ีของผู้ขาย B: ภาระหน้าที่ของผู้ซื อ 
A1:  ภาระหน้าที่ท่ัวไปของผู้ขายในการจัดเตรียมสินค้า 
 และใบก ากับสินค้าให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 
 และหลักฐานอื่นใดท่ีอาจถูกก าหนดไว้โดยสัญญา 

B1:  ภาระหน้าที่ท่ัวไปของผู้ซื้อในการช าระราคาสินค้า 
 ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย 

A2:  ใบอนุญาต การมอบอ านาจ การผ่านการตรวจด้าน 
 ความปลอดภัย และพิธีการต่างๆ  

B2:  ใบอนุญาต การมอบอ านาจ การผ่านการตรวจด้าน 
 ความปลอดภัย และพิธีการต่างๆ  

A3  (a): สัญญารับขน 
 (b): สัญญาประกันภัย 

B3  (a): สัญญารับขน 
 (b): สัญญาประกันภัย  

A4:  การส่งมอบ B4:  การรับมอบ 
A5:  การโอนความเสี่ยง B5:  การโอนความเสี่ยง 
A6:  การจัดสรรภาระค่าใช้จ่าย B6:  การจัดสรรภาระค่าใช้จ่าย 
A7:  การแจ้งต่อผู้ซื้อ B7:  การแจ้งต่อผู้ขาย 
A8:  เอกสารการส่งมอบ B8:  หลักฐานการส่งมอบ 
A9:  การตรวจ การบรรจุหีบห่อ การท าเครื่องหมาย B9:  การตรวจสอบสินค้า 
A10:  การให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและค่าใช้จ่าย 
 ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

B10:  การให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและค่าใช้จ่าย 
 ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการเลือกใช้กฎ Incoterms 2010 ชุดใดชุดหนึ่งจากทั้งหมด 11 ชุด ผู้ขายและผู้ซื้อเพียงแต่ระบุตัวย่อ

สามตัวอักษรของข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้าชุดที่เลือกไว้ในสัญญาซื้อขาย ก็มีผลเป็นการแสดงเจตนาให้ใช้
ข้อก าหนดของภาระหน้าที่แต่ละข้อของผู้ขายคู่กับผู้ซื้อที่ก าหนดไว้ในชุดข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่เลือก โดยไม่ต้องแจกแจง
รายละเอียดของแต่ละข้อก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย แต่ผู้ซื้อผู้ขายต้องพึงตระหนักว่า กฎ Incoterms ก าหนดเพียง
บางเรื่องและบางข้อตกลงของสัญญาซื้อขายเท่านั้น เช่น ก าหนดภาระหน้าที่ของผู้ซื้อในการช าระราคาตามสัญญา  
ซื้อขาย แต่มิได้ก าหนดวิธีการช าระราคาว่าจะใช้วิธีใดและอย่างไร ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื อขาย
ว่าโอนกันอย่างไรและเมื่อใด หรือผลของการผิดสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ฯลฯ ดังนั้น ข้อตกลงที่กฎ Incoterms 
ไม่ได้ก าหนดไว้ คู่สัญญาจึงต้องพิจารณาและจัดท าข้อตกลงในรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่างหากไว้ในสัญญา  
ซื้อขาย รวมทั้งเรื่องของกฎหมายที่จะน ามาบังคับใช้กับสัญญาด้วย 

3.1.2  การประกันภัยส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอนของผู้ขาย (Seller’s Interest Contingency Insu-
rance) การที่กฎ Incoterms ท าหน้าที่ก าหนดข้อตกลงทางการค้าหรือเงื่อนไขทางการค้าเพียงบางส่วนของสัญญาซื้อขาย 
แต่มิได้เก่ียวข้องกับทุกส่วนของสัญญาซื้อขาย เช่น  

1) ก าหนดหน้าที่ของผู้ซื้อในการช าระราคาสินค้า แต่มิได้เกี่ยวกับวิธีการช าระราคาสินค้าว่าจะ
ช าระกันด้วยวิธีใดและอย่างไร ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อก าหนดของกฎ Incoterms 

2) ก าหนดจุดส่งมอบสินค้าและจุดโอนความเสี่ยงภัยของสินค้าในแต่ละชุดข้อตกลงของกฎ 13 ชุด
ของ Incoterms 2000 และกฎ 11 ชุดของ Incoterms 2010 ที่ให้เลือก แต่ไม่กล่าวถึงเรื่องกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื้อขาย
ว่าจะโอนกันเมื่อใดและอย่างไร ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อก าหนดของกฎ Incoterms 

��3_edit NT_328page.indd   57 2/28/2563 BE   8:29 PM



 

2-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 

3) ก าหนดภาระหน้าที่ของผู้ขายในการส่งมอบสินค้า และการรับมอบสินค้าของผู้ซื้อ แต่ไม่กล่าวถึง
เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาซื้อขาย การปฏิเสธการรับมอบสินค้าโดยผู้ซื้อและผลของการผิดสัญญาซื้อขายระหว่าง  
ผู้ซื้อผู้ขาย ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อก าหนดของกฎ Incoterms 

ดังนั้น หากผู้ขายยอมเสียเปรียบผู้ซื้อด้วยการตกลงใช้วิธีการช าระราคาสินค้าที่ความเสี่ยงตกอยู่กั บ 
ผู้ขาย อันได้แก่ “การช าระราคาโดยวิธีการเปิดบัญชี (Open Account)” หรือ “การช าระราคาโดยตั๋วเรียกเก็บ (Bill 
for Collection)” ประกอบกับข้อตกลงทางการค้าหรือเงื่อนไขทางการค้าไม่ใช่ CIP หรือ CIF แต่เป็นเงื่อนไขอ่ืน เช่น 
FOB, CFR หรือ FCA ฯลฯ ซึ่งความเสี่ยงภัยของสินค้าจะได้รับความคุ้มครองโดยสัญญาประกันภัยสินค้าของฝ่ายผู้ซื้อ 
เมื่อสินค้าถูกโอนผ่านจุดโอนความเสี่ยงตามข้อก าหนดของแต่ละเงื่อนไขทางการค้า ผู้ขายอาจตกอยู่ในสภาวะที่ส่วนได้เสีย
ในสินค้าโอนกลับมายังผู้ขาย หากผู้ซื้อซึ่งยังไม่ได้ช าระค่าสินค้าหรือไม่มีสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิตที่รับรองการช าระ
ค่าสินค้าแทนผู้ซื้อเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากได้สินค้า หรือเพราะเหตุทราบว่าสินค้าได้รับความเสียหายแล้วในช่วงการขนส่ง 
จึงปฏิเสธไม่รับสินค้าที่เสียหายแล้วและปฏิเสธการช าระเงินค่าสินค้านั้น ในสภาวการณ์เช่นนี ความคุ้มครองภายใต้
สัญญาประกันภัยสินค้าของฝ่ายผู้ซื อจะถูกเพิกถอนโดยปริยาย ผู้ขายที่มีความเสี่ยงเช่นนี้สามารถใช้สิทธิระงับยับยั้ง
การส่งมอบสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งและสมควรจะต้องซื้อสัญญาประกันภัยสินค้าพิเศษที่เรียกว่า “Seller’s 
Interest Contingency Insurance” เพื่อคุ้มครองส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอนดังกล่าวข้างต้น  

นอกจากนี้แล้ว มาตรา 7 ของ พ.ร.บ. ประกันภัยทางทะเล 1906 ของประเทศอังกฤษ (Marine 
Insurance Act 1906 หรือ MIA 1906) ยังบัญญัติให้ผู้ซื้อสินค้าที่ใช้สิทธิปฏิเสธไม่รับสินค้าเพราะเหตุผู้ขายท าการ
ส่งมอบสินค้าล่าช้าเกินก าหนดหรือเพราะเหตุอ่ืนภายใต้สัญญาซื้อขายมีส่วนได้เสียที่อาจลบล้างได้ (Defeasible 
Interest) ในการซื้อสัญญาประกันภัยสินค้า ซึ่งสัญญาประกันภัยสินค้าจะถูกเพิกถอนโดยปริยายหากผู้ซื้อใช้สิทธิ
ปฏิเสธการรับสินค้าตามสัญญาซื้อขาย ส่วนผู้ขายก็มีส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอน (Contingent Interest) ในการซื้อ
สัญญาประกันภัยสินค้า ซึ่งจะมีผลคุ้มครองผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ซื้อใช้สิทธิปฏิเสธการรับสินค้า มาตรา 7 ของ MIA 1906 
บัญญัติข้อความไว้ดังนี้ 

 
Article 7 “Defeasible or Contingent Interest”: 

(1)  A defeasible interest is insurable, as also is a contingent interest. 
(2)  In particular, where the buyer of goods has insured them, he has an 

insurable interest, notwithstanding that he might, at his election, have 
rejected the goods, or have treated them as at the seller’s risk, by reason of 
the latter’s delay in making delivery or otherwise. 
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ค้าแปลของมาตรา 7 “ส่วนไดเ้สียที่อาจลบล้างได้หรือที่ไม่แน่นอน”4: 
(1)  ส่วนได้เสียที่อาจลบล้างได้ก็อาจสามารถเอาประกันภัยได้เช่นเดียวกับส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอน 
(2)  กล่าวโดยเฉพาะ เมื่อผู้ซื อของเป็นผู้เอาประกันภัยของนั น ผู้ซื อย่อมมีส่วนได้เสียอันสามารถ

เอาประกันภัยได้ แม้ว่าผู้ซื ออาจมีสิทธิเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับของนั นหรือปฏิบัติต่อของนั นเสมือนหนึ่งว่าอยู่ในความ
เสี่ยงภัยของผู้ขายเอง เพราะเหตุที่ผู้ขายส่งมอบล่าช้าหรือเพราะเหตุอื่นก็ตาม 

 
เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างข้อก าหนดเร่ืองการส่งมอบและจุดโอนความเสี่ยงของกฎ Incoterms 

2010 กับการท าสัญญาประกันภัยสินค้า และ “การประกันภัยส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอนของผู้ขาย (Seller’s Interest 
Contingency Insurance)” ส าหรับกรณีที่จ าเป็น เพื่อคุ้มครองส่วนได้เสียของผู้ขายและผู้ซื้อในช่วงของการขนส่ง
สินค้า สามารถสรุปความเชื่อมโยงดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 ประมวล จันทร์ชีวะ. (2542). ค าอธิบาย พ.ร.บ. ประกันภัยทางทะเล 1906 ของประเทศอังกฤษ (น. 345). 
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3) ก าหนดภาระหน้าที่ของผู้ขายในการส่งมอบสินค้า และการรับมอบสินค้าของผู้ซื้อ แต่ไม่กล่าวถึง
เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาซื้อขาย การปฏิเสธการรับมอบสินค้าโดยผู้ซื้อและผลของการผิดสัญญาซื้อขายระหว่าง  
ผู้ซื้อผู้ขาย ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อก าหนดของกฎ Incoterms 

ดังนั้น หากผู้ขายยอมเสียเปรียบผู้ซื้อด้วยการตกลงใช้วิธีการช าระราคาสินค้าที่ความเสี่ยงตกอยู่กั บ 
ผู้ขาย อันได้แก่ “การช าระราคาโดยวิธีการเปิดบัญชี (Open Account)” หรือ “การช าระราคาโดยตั๋วเรียกเก็บ (Bill 
for Collection)” ประกอบกับข้อตกลงทางการค้าหรือเงื่อนไขทางการค้าไม่ใช่ CIP หรือ CIF แต่เป็นเงื่อนไขอ่ืน เช่น 
FOB, CFR หรือ FCA ฯลฯ ซึ่งความเสี่ยงภัยของสินค้าจะได้รับความคุ้มครองโดยสัญญาประกันภัยสินค้าของฝ่ายผู้ซื้อ 
เมื่อสินค้าถูกโอนผ่านจุดโอนความเสี่ยงตามข้อก าหนดของแต่ละเงื่อนไขทางการค้า ผู้ขายอาจตกอยู่ในสภาวะที่ส่วนได้เสีย
ในสินค้าโอนกลับมายังผู้ขาย หากผู้ซื้อซึ่งยังไม่ได้ช าระค่าสินค้าหรือไม่มีสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิตที่รับรองการช าระ
ค่าสินค้าแทนผู้ซื้อเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากได้สินค้า หรือเพราะเหตุทราบว่าสินค้าได้รับความเสียหายแล้วในช่วงการขนส่ง 
จึงปฏิเสธไม่รับสินค้าที่เสียหายแล้วและปฏิเสธการช าระเงินค่าสินค้านั้น ในสภาวการณ์เช่นนี ความคุ้มครองภายใต้
สัญญาประกันภัยสินค้าของฝ่ายผู้ซื อจะถูกเพิกถอนโดยปริยาย ผู้ขายที่มีความเสี่ยงเช่นนี้สามารถใช้สิทธิระงับยับยั้ง
การส่งมอบสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งและสมควรจะต้องซื้อสัญญาประกันภัยสินค้าพิเศษที่เรียกว่า “Seller’s 
Interest Contingency Insurance” เพื่อคุ้มครองส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอนดังกล่าวข้างต้น  

นอกจากนี้แล้ว มาตรา 7 ของ พ.ร.บ. ประกันภัยทางทะเล 1906 ของประเทศอังกฤษ (Marine 
Insurance Act 1906 หรือ MIA 1906) ยังบัญญัติให้ผู้ซื้อสินค้าที่ใช้สิทธิปฏิเสธไม่รับสินค้าเพราะเหตุผู้ขายท าการ
ส่งมอบสินค้าล่าช้าเกินก าหนดหรือเพราะเหตุอ่ืนภายใต้สัญญาซื้อขายมีส่วนได้เสียที่อาจลบล้างได้ (Defeasible 
Interest) ในการซื้อสัญญาประกันภัยสินค้า ซึ่งสัญญาประกันภัยสินค้าจะถูกเพิกถอนโดยปริยายหากผู้ซื้อใช้สิทธิ
ปฏิเสธการรับสินค้าตามสัญญาซื้อขาย ส่วนผู้ขายก็มีส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอน (Contingent Interest) ในการซื้อ
สัญญาประกันภัยสินค้า ซึ่งจะมีผลคุ้มครองผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ซื้อใช้สิทธิปฏิเสธการรับสินค้า มาตรา 7 ของ MIA 1906 
บัญญัติข้อความไว้ดังนี้ 

 
Article 7 “Defeasible or Contingent Interest”: 

(1)  A defeasible interest is insurable, as also is a contingent interest. 
(2)  In particular, where the buyer of goods has insured them, he has an 

insurable interest, notwithstanding that he might, at his election, have 
rejected the goods, or have treated them as at the seller’s risk, by reason of 
the latter’s delay in making delivery or otherwise. 
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ค้าแปลของมาตรา 7 “ส่วนไดเ้สียที่อาจลบล้างได้หรือที่ไม่แน่นอน”4: 
(1)  ส่วนได้เสียที่อาจลบล้างได้ก็อาจสามารถเอาประกันภัยได้เช่นเดียวกับส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอน 
(2)  กล่าวโดยเฉพาะ เมื่อผู้ซื อของเป็นผู้เอาประกันภัยของนั น ผู้ซื อย่อมมีส่วนได้เสียอันสามารถ

เอาประกันภัยได้ แม้ว่าผู้ซื ออาจมีสิทธิเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับของนั นหรือปฏิบัติต่อของนั นเสมือนหนึ่งว่าอยู่ในความ
เสี่ยงภัยของผู้ขายเอง เพราะเหตุที่ผู้ขายส่งมอบล่าช้าหรือเพราะเหตุอื่นก็ตาม 

 
เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างข้อก าหนดเร่ืองการส่งมอบและจุดโอนความเสี่ยงของกฎ Incoterms 

2010 กับการท าสัญญาประกันภัยสินค้า และ “การประกันภัยส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอนของผู้ขาย (Seller’s Interest 
Contingency Insurance)” ส าหรับกรณีที่จ าเป็น เพื่อคุ้มครองส่วนได้เสียของผู้ขายและผู้ซื้อในช่วงของการขนส่ง
สินค้า สามารถสรุปความเชื่อมโยงดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 ประมวล จันทร์ชีวะ. (2542). ค าอธิบาย พ.ร.บ. ประกันภัยทางทะเล 1906 ของประเทศอังกฤษ (น. 345). 
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4. บริการการขนส่งสินค้าทางเรือและสัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเล 
4.1 บริการการขนส่งสินค้าทางเรือ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหรือ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) บริการแบบประจ า

เส้นทาง และ 2) แบบไม่ประจ าเส้นทางหรือแบบเรือจร แยกอธิบายได้ดังนี้ 
4.1.1 บริการแบบประจ าเส้นทาง (Liner Shipping Service) (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2553, 

น. 220-221) เป็นบริการการเดินเรือในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องกัน โดยผู้ประกอบการหรือสายเรือ
จะก าหนดตารางการเดินเรือ (Sailing Schedule) ไว้ ตั้งแต่ท่าเรือต้นทาง (Origin Port) ท่าเรือระหว่างทาง (Port of 
Call) และท่าเรือปลายทาง (Destination Port) เมื่อถึงก าหนดเวลาตามตาราง เรือก็จะออกจากท่าเรือตามเวลา 
(ETD: Estimated Time Departure) และตามก าหนดเวลามาถึงท่าเรือ (ETA: Estimated Time Arrival)  

บริการการขนส่งแบบนี้ สายเรือจะประกาศอัตราค่าขนส่งหรือค่าระวาง (Freight Rate) รวมทั้งค่า 
ธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ (Surcharge) ไว้ล่วงหน้า และเรือจะออกเอกสารการขนส่งสินค้า คือ ใบตราส่ง (B/L หรือ Bill 
of Lading) ให้ผู้ส่งของเป็นหลักฐาน บริการการขนส่งแบบนี้เหมาะส าหรับเจ้าของสินค้าหรือผู้ส่งสินค้าที่มีสินค้าที่ต้อง
ขนส่งในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และมีปริมาณสินค้าที่ขนส่งในแต่ละคร้ังเป็นจ านวนไม่มาก 

4.1.2 บริการแบบไม่ประจ าเส้นทางหรือแบบเรือจร (Tramp Shipping Service) (สันติชัย 
คชรินทร์, 2560, น. 147) ธุรกิจสายเรือแบบไม่ประจ าเส้นทางเป็นธุรกิจแบบเรือจร จะไม่มีเส้นทางและตารางประจ า
ไว้เหมือนสายเรือประจ าเส้นทาง การวิ่งให้บริการขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อขนส่งสินค้าเทกอง (หรือ
สินค้าบรรจุหีบห่อ) ซึ่งจะมีการขนส่งครั้งละเป็นปริมาณมาก ตั้งแต่ 10,000–450,000 ตัน เป็นต้น สินค้าเทกองไม่ว่า
จะเป็นสินค้าเทกองแห้ง (Dry Bulk Cargo) หรือสินค้าเหลว (Liquid Bulk Cargo) จะมีลักษณะทางกายภาพที่
เหมือนกัน สามารถรวมกองหรือบรรทุกรวมกันได้ เจ้าของเรือจะมีหน้าที่จัดหาสินค้ามาลงเรือหรือตกลงท าสัญญาเช่า
เหมาเรือกับเจ้าของสินค้าหรือผู้เช่าเรือ โดยมีนายหน้าเช่าเหมาเรือเป็นตัวกลางอ านวยความสะดวกในการเช่าเหมาเรือ 
ซึ่งสามารถเช่าเหมาแค่บางส่วนหรือทั้งล าเรือก็ได้ การเช่าเหมาเรือสามารถเช่าแบบรายเที่ยวหรือแบบระยะเวลา 
ค่าจ้างที่เจ้าของเรือได้รับคือค่าระวางซึ่งขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรอง 

4.2 สัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเล (Contract of Affreightment) (ก าชัย จงจักรพันธ์, 2559, 
น. 149-174) 

สัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเลในความหมายอย่างกว้าง จะหมายถึงสัญญาที่ฝ่ายหนึ่งรับที่จะขนส่ง
ของทางทะเลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นการตอบแทน ค าว่า “Affreightment” มีที่มาจากค า
ในภาษาฝรั่งเศสตามข้อความดังนี้:  

“The word ‘affreightment’ (derived from the French word ‘affretement’ which means the 
leasing of a vessel) is applied to all contracts of carriage by sea.”7 
 
 
 
 

7 ค าอธิบาย ‘affretement’ จากหนังสือบทเรียน ‘Marine Law-Study Course 180M, The CII Tuition Service’ (D. Lee B., 
1981, น. 7/1) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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4. บริการการขนส่งสินค้าทางเรือและสัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเล 
4.1 บริการการขนส่งสินค้าทางเรือ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหรือ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) บริการแบบประจ า

เส้นทาง และ 2) แบบไม่ประจ าเส้นทางหรือแบบเรือจร แยกอธิบายได้ดังนี้ 
4.1.1 บริการแบบประจ าเส้นทาง (Liner Shipping Service) (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2553, 

น. 220-221) เป็นบริการการเดินเรือในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องกัน โดยผู้ประกอบการหรือสายเรือ
จะก าหนดตารางการเดินเรือ (Sailing Schedule) ไว้ ตั้งแต่ท่าเรือต้นทาง (Origin Port) ท่าเรือระหว่างทาง (Port of 
Call) และท่าเรือปลายทาง (Destination Port) เมื่อถึงก าหนดเวลาตามตาราง เรือก็จะออกจากท่าเรือตามเวลา 
(ETD: Estimated Time Departure) และตามก าหนดเวลามาถึงท่าเรือ (ETA: Estimated Time Arrival)  

บริการการขนส่งแบบนี้ สายเรือจะประกาศอัตราค่าขนส่งหรือค่าระวาง (Freight Rate) รวมทั้งค่า 
ธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ (Surcharge) ไว้ล่วงหน้า และเรือจะออกเอกสารการขนส่งสินค้า คือ ใบตราส่ง (B/L หรือ Bill 
of Lading) ให้ผู้ส่งของเป็นหลักฐาน บริการการขนส่งแบบนี้เหมาะส าหรับเจ้าของสินค้าหรือผู้ส่งสินค้าที่มีสินค้าที่ต้อง
ขนส่งในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และมีปริมาณสินค้าที่ขนส่งในแต่ละคร้ังเป็นจ านวนไม่มาก 

4.1.2 บริการแบบไม่ประจ าเส้นทางหรือแบบเรือจร (Tramp Shipping Service) (สันติชัย 
คชรินทร์, 2560, น. 147) ธุรกิจสายเรือแบบไม่ประจ าเส้นทางเป็นธุรกิจแบบเรือจร จะไม่มีเส้นทางและตารางประจ า
ไว้เหมือนสายเรือประจ าเส้นทาง การวิ่งให้บริการขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อขนส่งสินค้าเทกอง (หรือ
สินค้าบรรจุหีบห่อ) ซึ่งจะมีการขนส่งครั้งละเป็นปริมาณมาก ตั้งแต่ 10,000–450,000 ตัน เป็นต้น สินค้าเทกองไม่ว่า
จะเป็นสินค้าเทกองแห้ง (Dry Bulk Cargo) หรือสินค้าเหลว (Liquid Bulk Cargo) จะมีลักษณะทางกายภาพที่
เหมือนกัน สามารถรวมกองหรือบรรทุกรวมกันได้ เจ้าของเรือจะมีหน้าที่จัดหาสินค้ามาลงเรือหรือตกลงท าสัญญาเช่า
เหมาเรือกับเจ้าของสินค้าหรือผู้เช่าเรือ โดยมีนายหน้าเช่าเหมาเรือเป็นตัวกลางอ านวยความสะดวกในการเช่าเหมาเรือ 
ซึ่งสามารถเช่าเหมาแค่บางส่วนหรือทั้งล าเรือก็ได้ การเช่าเหมาเรือสามารถเช่าแบบรายเที่ยวหรือแบบระยะเวลา 
ค่าจ้างที่เจ้าของเรือได้รับคือค่าระวางซึ่งขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรอง 

4.2 สัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเล (Contract of Affreightment) (ก าชัย จงจักรพันธ์, 2559, 
น. 149-174) 

สัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเลในความหมายอย่างกว้าง จะหมายถึงสัญญาที่ฝ่ายหนึ่งรับที่จะขนส่ง
ของทางทะเลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นการตอบแทน ค าว่า “Affreightment” มีที่มาจากค า
ในภาษาฝรั่งเศสตามข้อความดังนี้:  

“The word ‘affreightment’ (derived from the French word ‘affretement’ which means the 
leasing of a vessel) is applied to all contracts of carriage by sea.”7 
 
 
 
 

7 ค าอธิบาย ‘affretement’ จากหนังสือบทเรียน ‘Marine Law-Study Course 180M, The CII Tuition Service’ (D. Lee B., 
1981, น. 7/1) 
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 สัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเลนี้อาจอยู่ในรูปแบบของสัญญารับขนของทางทะเล (Contract of 
Carriage of Goods by Sea หรือ Bill of Lading Contract) หรือสัญญาจ้างเหมาระวางบรรทุก (Charterparty หรือ 
Charter Party หรือ Charter-Party) หรือสัญญาเช่าเรือ (Demise Charterparty หรือ Bareboat Charter-party) 
สัญญาทั้ง 3 รูปแบบนี้มีลักษณะบางอย่างที่คล้ายและเหมือนกัน แต่ก็มีลักษณะส าคัญหลายประการที่แตกต่างกัน 
ในทางธุรกิจสัญญา 3 รูปแบบดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกัน แต่ในทางกฎหมายแต่ละสัญญาจะมีหลักกฎหมายที่  
แตกต่างกัน  
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เรื่องที่ 2.3  
การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
   
  
 Incoterms 2010 ก าหนดไว้ในข้อก าหนด A3 (b) ของเงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงทางการค้าแบบ CIP 
และ CIF ให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้ขายในการท าสัญญาประกันภัยสินค้า ด้วยความคุ้มครองขั้นต่ าสุดเป็นอย่างน้อยตาม
ความคุ้มครองภายใต้ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้า Institute Cargo Clauses (C) 1/1/09 (ICC (C) 1/1/09) ของ 
LMA/IUA แต่หากผู้ซื้อร้องขอและผู้ขายสามารถจัดหาได้ ก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้ขายในการจัดท าสัญญาประกันภัย  
สินค้าด้วยความคุ้มครองที่ดีกว่า ICC (C) 1/1/09 คือ Institute Cargo Clauses (A) 1/1/09 (ICC (A) 1/1/09) หรือ 
Institute Cargo Clauses (B) 1/1/09 (ICC (B) 1/1/09) ของ LMA/IUA รวมทั้งการร้องขอให้ผู้ขายท าสัญญาประกันภัย
สินค้าโดยเพิ่มความคุ้มครองภัยสงครามภายใต้ Institute War Clauses (Cargo) 1/1/09 (IWC (Cargo) 1/1/09) 
และ/หรือความคุ้มครองภัยการนัดหยุดงานภายใต้ Institute Strikes Clauses (Cargo) 1/1/09 (ISC (Cargo) 1/1/09) 
ของ LMA/IUA 
 ด้วยเหตุที่ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าแบบ ICC (A) 1/1/09 เป็นข้อก าหนดแบบมาตรฐานที่ให้ความ
คุ้มครองที่มากกว่าในแบบ All Risks (คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด) เมื่อเทียบกับข้อก าหนด ICC (B) 1/1/09 และ
ข้อก าหนด ICC (C) 1/1/09 ที่ เป็นข้อก าหนดมาตรฐานที่ให้ความคุ้มครองในแบบระบุภัย (Named Perils หรือ 
Specified Risks) ดังนั้นในทางการค้า ส่วนใหญ่แล้ว ICC (A) 1/1/09 จึงได้รับการร้องขอให้ใช้เป็นข้อก าหนด
มาตรฐานในการให้ความคุ้มครองการประกันภัยสินค้าเสมอ (เว้นแต่กรณีของการขนส่งสินค้าที่ผู้รับประกันภัย  
ไม่พิจารณาให้ความคุ้มครองแบบ All Risks เช่น การขนส่งสินค้าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือสินค้าเทกองที่
ต้องบรรทุกด้วยเรือท้องแบน (Barge) ที่ถูกลากจูงข้ามทะเลด้วยเรือลากจูง (Tug Boat) เป็นต้น) ดังตัวอย่างของการ
ก าหนดในสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ให้ผู้ขายในเงื่อนไขทางการค้าแบบ “CIF New York” มีภาระหน้าที่ใน
การท าสัญญาประกันภัยสินค้าตามข้อความที่ก าหนดมาใน L/C ดังนี้ 
 “Negotiable Marine Insurance Policy or Certificate in Original and Duplicate, Blank Endorsed, 
Covering All Risks for 110 Percent of the Invoice Value.” 
 ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้า ทั้ง ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09, ICC (C) 1/1/09, IWC (Cargo) 1/1/09, 
ISC (Cargo) 1/1/09 รวมทั้งข้อก าหนดส าหรับการประกันภัยสินค้าทางอากาศ อันได้แก่ Institute Cargo Clauses 
(Air) (Excluding Sendings by Post) 1/1/09, Institute War Clauses (Air Cargo) (Excluding Sendings by 
Post) 1/1/09 และ Institute Strikes Clauses (Air Cargo) 1/1/09 เป็นข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าซึ่งจะต้องมี
การระบุไว้ในช่อง “Clauses, Endorsement, Special Conditions and Warranties” ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
สินค้า (ดูตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าแสดงในภาคผนวก ก. หน้า 1) และจะต้องมีการแนบติด  
ข้อก าหนดการประกันภัยเป็นแผ่นๆ เฉพาะที่ระบุไว้ในช่องนี้ของหน้าตารางกรมธรรม์ 
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 สัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเลนี้อาจอยู่ในรูปแบบของสัญญารับขนของทางทะเล (Contract of 
Carriage of Goods by Sea หรือ Bill of Lading Contract) หรือสัญญาจ้างเหมาระวางบรรทุก (Charterparty หรือ 
Charter Party หรือ Charter-Party) หรือสัญญาเช่าเรือ (Demise Charterparty หรือ Bareboat Charter-party) 
สัญญาทั้ง 3 รูปแบบนี้มีลักษณะบางอย่างที่คล้ายและเหมือนกัน แต่ก็มีลักษณะส าคัญหลายประการที่แตกต่างกัน 
ในทางธุรกิจสัญญา 3 รูปแบบดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกัน แต่ในทางกฎหมายแต่ละสัญญาจะมีหลักกฎหมายที่  
แตกต่างกัน  
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เรื่องที่ 2.3  
การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
   
  
 Incoterms 2010 ก าหนดไว้ในข้อก าหนด A3 (b) ของเงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงทางการค้าแบบ CIP 
และ CIF ให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้ขายในการท าสัญญาประกันภัยสินค้า ด้วยความคุ้มครองขั้นต่ าสุดเป็นอย่างน้อยตาม
ความคุ้มครองภายใต้ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้า Institute Cargo Clauses (C) 1/1/09 (ICC (C) 1/1/09) ของ 
LMA/IUA แต่หากผู้ซื้อร้องขอและผู้ขายสามารถจัดหาได้ ก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้ขายในการจัดท าสัญญาประกันภัย  
สินค้าด้วยความคุ้มครองที่ดีกว่า ICC (C) 1/1/09 คือ Institute Cargo Clauses (A) 1/1/09 (ICC (A) 1/1/09) หรือ 
Institute Cargo Clauses (B) 1/1/09 (ICC (B) 1/1/09) ของ LMA/IUA รวมทั้งการร้องขอให้ผู้ขายท าสัญญาประกันภัย
สินค้าโดยเพิ่มความคุ้มครองภัยสงครามภายใต้ Institute War Clauses (Cargo) 1/1/09 (IWC (Cargo) 1/1/09) 
และ/หรือความคุ้มครองภัยการนัดหยุดงานภายใต้ Institute Strikes Clauses (Cargo) 1/1/09 (ISC (Cargo) 1/1/09) 
ของ LMA/IUA 
 ด้วยเหตุที่ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าแบบ ICC (A) 1/1/09 เป็นข้อก าหนดแบบมาตรฐานท่ีให้ความ
คุ้มครองที่มากกว่าในแบบ All Risks (คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด) เมื่อเทียบกับข้อก าหนด ICC (B) 1/1/09 และ
ข้อก าหนด ICC (C) 1/1/09 ที่ เป็นข้อก าหนดมาตรฐานที่ให้ความคุ้มครองในแบบระบุภัย (Named Perils หรือ 
Specified Risks) ดังนั้นในทางการค้า ส่วนใหญ่แล้ว ICC (A) 1/1/09 จึงได้รับการร้องขอให้ใช้เป็นข้อก าหนด
มาตรฐานในการให้ความคุ้มครองการประกันภัยสินค้าเสมอ (เว้นแต่กรณีของการขนส่งสินค้าที่ผู้รับประกันภัย  
ไม่พิจารณาให้ความคุ้มครองแบบ All Risks เช่น การขนส่งสินค้าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือสินค้าเทกองที่
ต้องบรรทุกด้วยเรือท้องแบน (Barge) ที่ถูกลากจูงข้ามทะเลด้วยเรือลากจูง (Tug Boat) เป็นต้น) ดังตัวอย่างของการ
ก าหนดในสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ให้ผู้ขายในเงื่อนไขทางการค้าแบบ “CIF New York” มีภาระหน้าที่ใน
การท าสัญญาประกันภัยสินค้าตามข้อความที่ก าหนดมาใน L/C ดังนี้ 
 “Negotiable Marine Insurance Policy or Certificate in Original and Duplicate, Blank Endorsed, 
Covering All Risks for 110 Percent of the Invoice Value.” 
 ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้า ทั้ง ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09, ICC (C) 1/1/09, IWC (Cargo) 1/1/09, 
ISC (Cargo) 1/1/09 รวมทั้งข้อก าหนดส าหรับการประกันภัยสินค้าทางอากาศ อันได้แก่ Institute Cargo Clauses 
(Air) (Excluding Sendings by Post) 1/1/09, Institute War Clauses (Air Cargo) (Excluding Sendings by 
Post) 1/1/09 และ Institute Strikes Clauses (Air Cargo) 1/1/09 เป็นข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าซึ่งจะต้องมี
การระบุไว้ในช่อง “Clauses, Endorsement, Special Conditions and Warranties” ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
สินค้า (ดูตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าแสดงในภาคผนวก ก. หน้า 1) และจะต้องมีการแนบติด  
ข้อก าหนดการประกันภัยเป็นแผ่นๆ เฉพาะที่ระบุไว้ในช่องนี้ของหน้าตารางกรมธรรม์ 
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  ข้อที่ 1.  ข้อก าหนดภัยที่ได้รับความคุ้มครอง (Risks Clause) ว่าด้วยการก าหนดภัยที่ได้รับความ
คุ้มครองแตกต่างกันส าหรับ ICC (A), (B), (C) 1/1/09 ดังนี้ 

ICC (A) 1/1/09: คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) ที่ไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นข้อที่ 4-
7 ในหมวดที่ 2.  

ICC (B) 1/1/09: คุ้มครองความเสี่ยงภัยตามที่ระบุ (Named Perils or Specified Risks) ตาม
ข้อก าหนดข้อ 1.1 ถึง 1.3 ที่ไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นข้อที่ 4-7 ในหมวดที่ 2 ดังนี ้

ข้อก้าหนดข้อ 1.1 (ตั้งแต่ข้อย่อย 1.1.1 ถึง 1.1.6) เป็นความคุ้มครองความเสียหายหรือความ
สูญเสียของวัตถุที่เอาประกันภัยอันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก (Reasonably Attributable to) ไฟไหม้ การ
ระเบิด เรือหรือยานได้เกิดการเกย เกยตื้น จมหรือ ล่ม การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกราง การโดนกันหรือ
ชนกันของเรือ ยาน หรือยานพาหนะกับวัตถุภายนอกอ่ืนใดนอกเหนือจากน้ า การขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือหลบภัย 
แผ่นดินไหว การระเบิดของภูเขาไฟหรือฟ้าผ่า 

ข้อก้าหนดข้อ 1.2 (ตั้งแต่ข้อย่อย 1.2.1 ถึง 1.2.3) จะให้ความคุ้มครองต่อเมื่อความเสียหายหรือ
ความสูญเสียของวัตถุที่เอาประกันภัยมีสาเหตุมาจาก (Caused by) การเสียสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป การโยน
ทิ้งทะเลและการถูกซัดตกเรือ การที่น้ าทะเล น้ าทะเลสาบหรือน้ าในแม่น้ าเข้าไปในเรือ ยาน ระวาง ยานพาหนะ  
ตู้คอนเทนเนอร์ หรือสถานที่ที่เก็บรักษาสินค้า  

นอกจากความแตกต่างของภัยทั้งสองกลุ่มแล้วยังมีความแตกต่างในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุและผล (Causation) โดยภัยกลุ่มแรก (ข้อ 1.1) ใช้ค าว่า “Reasonably Attributable to” ดังนั้น จึงมีความ
ยืดหยุ่นกว่า กล่าวคือ หากมีหลักฐานพอสมควรที่จะเชื่อมโยงได้ว่าความเสียหายหรือความสูญเสียของวัตถุที่เอา
ประกันภัยสืบเนื่องมาจากภัยใดภัยหนึ่งที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ก็เพียงพอที่จะได้รับความคุ้มครอง แต่ทว่าภัยในกลุ่มที่ 2 
(ข้อ 1.2) ใช้ค าว่า “Caused by” ดังนั้น จึงต้องตกอยู่ภายใต้หลัก “สาเหตุใกล้ชิด” (Proximate Cause) และ
ต้องตีความตามหลัก “Causation” คับแคบกว่าภัยในกลุ่มแรก 

ข้อก้าหนดข้อ 1.3 จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายสิ นเชิง (Total Loss) ของหีบห่อ
ใดๆ (ไม่รวมถึงความเสียหายเพียงบางส่วน (Partial Loss) ของหีบห่อใดๆ) ที่ได้รับความเสียหายจากการตกหรือหล่น
ลงมาในระหว่างการบรรทุกข้ึนหรือการขนถ่ายลงจากเรือหรือยาน 

ICC (C) 1/1/09: คล้ายกับข้อก าหนดของ ICC (B) 1/1/09 ในเร่ืองขอบเขตและลักษณะความ
คุ้มครองตามการระบุภัย “Named Perils” แต่ภัยที่ระบุในข้อก าหนด ICC (C) น้อยกว่าในข้อก าหนด ICC (B) 
กล่าวคือ ข้อก าหนด ICC (C) ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียของวัตถุที่เอาประกันภัยจากภัยแผ่นดินไหว 
การระเบิดของภูเขาไฟหรือฟ้าผ่า (แต่ภัยเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองตามข้อก าหนด ICC (B) ข้อ 1.1.6) และไม่คุ้มครอง
ภัยจากการที่ถูกซัดตกเรือ การที่น้ าทะเล น้ าทะเลสาบหรือน้ าในแม่น้ าเข้าไปในเรือ ยาน ระวาง ยานพาหนะ ตู้คอน - 
เทนเนอร์ หรือสถานที่ที่เก็บรักษาสินค้า และไม่คุ้มครองความเสียหายสิ้นเชิงของหีบห่อใดๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก
การตกหรือหล่นลงมาในระหว่างการบรรทุกข้ึนหรือขนถ่ายลงจากเรือหรือยาน (แต่ภัยเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองตาม
ข้อก าหนด ICC (B) ข้อ 1.2.2. ถึง ข้อ 1.3) นอกเหนือจากความแตกต่างของข้อก าหนด ICC (B) กับข้อก าหนด ICC (C) 
ในเร่ืองจ านวนภัยที่คุ้มครองไม่เท่ากันแล้ว หลักการอ่ืนๆ เช่น หลัก “Causation” ที่ใช้กับภัยแต่ละกลุ่มจะเหมือนกัน 
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 การระบุข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าในช่องของหน้าตารางกรมธรรม์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการแนบติ ด 
ข้อก าหนดการประกันภัยเฉพาะที่ระบุเป็นแผ่นๆ มีผลท าให้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าแต่ละฉบับให้ความคุ้มครองตาม
ข้อก าหนดการประกันภัยที่แนบติดเท่านั้น ดังตัวอย่างการระบุข้อความของข้อก าหนดการประกันภัย (Clauses) ใบ
สลักหลัง (Endorsement) เงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) และค ารับรอง (Warranties) ต่อไปนี้ 
 

CLAUSES, ENDORSEMENT, SPECIAL CONDITIONS AND WARRANTIES: 
This insurance is subject to Institute Cargo Clauses (A) 1/1/09, Institute War Clauses (Cargo) 1/1/09, Institute 
Strikes Clauses (Cargo) 1/1/09, Institute Classification Clauses 1/1/01 and Cargo ISM Endorsement 1/5/98 as 
attached. 
Excluding cover in respect of rust, oxidization, discolouration unless caused by a peril or risk allowed under 
Institute Cargo Clauses (B) 1/1/09. 
Warranted shipped under-deck. 
The attached Clauses and Endorsements form part of this Policy 

 
 ข้อความ “The attached Clauses and Endorsements form part of this Policy” ที่พิมพ์ไว้ด้าน
ใต้สุดของช่องนี้ในหน้าตารางกรมธรรม์เป็นการก ากับไว้ว่า บรรดาข้อก าหนดการประกันภัยสินค้า รวมทั้งใบสลักหลัง 
(หากมี) ที่แนบติดจะเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์แต่ละฉบับ ดังนั้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเงื่อนไขพิเศษอื่นใดของ
กรมธรรม์แต่ละฉบับย่อมอยู่ภายใต้บังคับตาม (is subject to) ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าและใบสลักหลังที่ต้อง
แนบติด (as attached) กรมธรรม์แต่ละฉบับนั้นๆ รวมทั้งเงื่อนไขพิเศษและค ารับรองที่ระบุอยู่ในช่องของตาราง
กรมธรรม์นี้เท่านั้น 
 
1. ความคุ้มครองและขอ้ยกเว้นตามหมวดที่ 1-2 ภายใต้ข้อก้าหนด ICC (A), (B), (C) 1/1/09 
 ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าของทั้ง ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 มีการแบ่ง
หมวดหมู่ที่เหมือนกัน โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวดในลักษณะของหัวข้อบ่งชี้ชื่ อเรื่อง (Definitive Title) ประกอบด้วย 
19 ข้อย่อย (Clauses) หมวดที่ 1 เกี่ยวกับ “ภัยหรือความเสี่ยงภัยที่ได้รับความคุ้มครอง” ส่วนหมวดที่ 2 เกี่ยวกับ 
“ข้อยกเว้น” (ดูภาคผนวก ก. ประกอบ)  
 หมวดที่ 1: Risks Covered (ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง) ประกอบด้วยข้อย่อย 3 ข้อ ตั้งแต่ข้อ 1. ถึงข้อ 3. 
คือ 
  ข้อที่ 1. ข้อก าหนดภัยที่ได้รับความคุ้มครอง 
  ข้อที่ 2. ข้อก าหนดความเสียหายทั่วไป 
  ข้อที่ 3. ข้อก าหนด “เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย” 
รายละเอียดมีดังนี้  
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ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-39 
 

 

  ข้อที่ 1.  ข้อก าหนดภัยที่ได้รับความคุ้มครอง (Risks Clause) ว่าด้วยการก าหนดภัยที่ได้รับความ
คุ้มครองแตกต่างกันส าหรับ ICC (A), (B), (C) 1/1/09 ดังนี้ 

ICC (A) 1/1/09: คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) ที่ไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นข้อที่ 4-
7 ในหมวดที่ 2.  

ICC (B) 1/1/09: คุ้มครองความเสี่ยงภัยตามที่ระบุ (Named Perils or Specified Risks) ตาม
ข้อก าหนดข้อ 1.1 ถึง 1.3 ที่ไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นข้อที่ 4-7 ในหมวดที่ 2 ดังนี ้

ข้อก้าหนดข้อ 1.1 (ตั้งแต่ข้อย่อย 1.1.1 ถึง 1.1.6) เป็นความคุ้มครองความเสียหายหรือความ
สูญเสียของวัตถุที่เอาประกันภัยอันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก (Reasonably Attributable to) ไฟไหม้ การ
ระเบิด เรือหรือยานได้เกิดการเกย เกยตื้น จมหรือ ล่ม การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกราง การโดนกันหรือ
ชนกันของเรือ ยาน หรือยานพาหนะกับวัตถุภายนอกอ่ืนใดนอกเหนือจากน้ า การขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือหลบภัย 
แผ่นดินไหว การระเบิดของภูเขาไฟหรือฟ้าผ่า 

ข้อก้าหนดข้อ 1.2 (ตั้งแต่ข้อย่อย 1.2.1 ถึง 1.2.3) จะให้ความคุ้มครองต่อเมื่อความเสียหายหรือ
ความสูญเสียของวัตถุที่เอาประกันภัยมีสาเหตุมาจาก (Caused by) การเสียสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป การโยน
ทิ้งทะเลและการถูกซัดตกเรือ การที่น้ าทะเล น้ าทะเลสาบหรือน้ าในแม่น้ าเข้าไปในเรือ ยาน ระวาง ยานพาหนะ  
ตู้คอนเทนเนอร์ หรือสถานที่ที่เก็บรักษาสินค้า  

นอกจากความแตกต่างของภัยทั้งสองกลุ่มแล้วยังมีความแตกต่างในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุและผล (Causation) โดยภัยกลุ่มแรก (ข้อ 1.1) ใช้ค าว่า “Reasonably Attributable to” ดังนั้น จึงมีความ
ยืดหยุ่นกว่า กล่าวคือ หากมีหลักฐานพอสมควรที่จะเชื่อมโยงได้ว่าความเสียหายหรือความสูญเสียของวัตถุที่เอา
ประกันภัยสืบเนื่องมาจากภัยใดภัยหนึ่งที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ก็เพียงพอที่จะได้รับความคุ้มครอง แต่ทว่าภัยในกลุ่มที่ 2 
(ข้อ 1.2) ใช้ค าว่า “Caused by” ดังนั้น จึงต้องตกอยู่ภายใต้หลัก “สาเหตุใกล้ชิด” (Proximate Cause) และ
ต้องตีความตามหลัก “Causation” คับแคบกว่าภัยในกลุ่มแรก 

ข้อก้าหนดข้อ 1.3 จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายสิ นเชิง (Total Loss) ของหีบห่อ
ใดๆ (ไม่รวมถึงความเสียหายเพียงบางส่วน (Partial Loss) ของหีบห่อใดๆ) ที่ได้รับความเสียหายจากการตกหรือหล่น
ลงมาในระหว่างการบรรทุกข้ึนหรือการขนถ่ายลงจากเรือหรือยาน 

ICC (C) 1/1/09: คล้ายกับข้อก าหนดของ ICC (B) 1/1/09 ในเร่ืองขอบเขตและลักษณะความ
คุ้มครองตามการระบุภัย “Named Perils” แต่ภัยที่ระบุในข้อก าหนด ICC (C) น้อยกว่าในข้อก าหนด ICC (B) 
กล่าวคือ ข้อก าหนด ICC (C) ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียของวัตถุที่เอาประกันภัยจากภัยแผ่นดินไหว 
การระเบิดของภูเขาไฟหรือฟ้าผ่า (แต่ภัยเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองตามข้อก าหนด ICC (B) ข้อ 1.1.6) และไม่คุ้มครอง
ภัยจากการที่ถูกซัดตกเรือ การที่น้ าทะเล น้ าทะเลสาบหรือน้ าในแม่น้ าเข้าไปในเรือ ยาน ระวาง ยานพาหนะ ตู้คอน - 
เทนเนอร์ หรือสถานที่ที่เก็บรักษาสินค้า และไม่คุ้มครองความเสียหายสิ้นเชิงของหีบห่อใดๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก
การตกหรือหล่นลงมาในระหว่างการบรรทุกข้ึนหรือขนถ่ายลงจากเรือหรือยาน (แต่ภัยเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองตาม
ข้อก าหนด ICC (B) ข้อ 1.2.2. ถึง ข้อ 1.3) นอกเหนือจากความแตกต่างของข้อก าหนด ICC (B) กับข้อก าหนด ICC (C) 
ในเร่ืองจ านวนภัยที่คุ้มครองไม่เท่ากันแล้ว หลักการอ่ืนๆ เช่น หลัก “Causation” ที่ใช้กับภัยแต่ละกลุ่มจะเหมือนกัน 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2-38    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

 การระบุข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าในช่องของหน้าตารางกรมธรรม์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการแนบติ ด 
ข้อก าหนดการประกันภัยเฉพาะที่ระบุเป็นแผ่นๆ มีผลท าให้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าแต่ละฉบับให้ความคุ้มครองตาม
ข้อก าหนดการประกันภัยที่แนบติดเท่านั้น ดังตัวอย่างการระบุข้อความของข้อก าหนดการประกันภัย (Clauses) ใบ
สลักหลัง (Endorsement) เงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) และค ารับรอง (Warranties) ต่อไปนี้ 
 

CLAUSES, ENDORSEMENT, SPECIAL CONDITIONS AND WARRANTIES: 
This insurance is subject to Institute Cargo Clauses (A) 1/1/09, Institute War Clauses (Cargo) 1/1/09, Institute 
Strikes Clauses (Cargo) 1/1/09, Institute Classification Clauses 1/1/01 and Cargo ISM Endorsement 1/5/98 as 
attached. 
Excluding cover in respect of rust, oxidization, discolouration unless caused by a peril or risk allowed under 
Institute Cargo Clauses (B) 1/1/09. 
Warranted shipped under-deck. 
The attached Clauses and Endorsements form part of this Policy 

 
 ข้อความ “The attached Clauses and Endorsements form part of this Policy” ที่พิมพ์ไว้ด้าน
ใต้สุดของช่องนี้ในหน้าตารางกรมธรรม์เป็นการก ากับไว้ว่า บรรดาข้อก าหนดการประกันภัยสินค้า รวมทั้งใบสลักหลัง 
(หากมี) ที่แนบติดจะเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์แต่ละฉบับ ดังนั้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเงื่อนไขพิเศษอื่นใดของ
กรมธรรม์แต่ละฉบับย่อมอยู่ภายใต้บังคับตาม (is subject to) ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าและใบสลักหลังที่ต้อง
แนบติด (as attached) กรมธรรม์แต่ละฉบับนั้นๆ รวมทั้งเงื่อนไขพิเศษและค ารับรองที่ระบุอยู่ในช่องของตาราง
กรมธรรม์นี้เท่านั้น 
 
1. ความคุ้มครองและขอ้ยกเว้นตามหมวดที่ 1-2 ภายใต้ข้อก้าหนด ICC (A), (B), (C) 1/1/09 
 ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าของทั้ง ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 มีการแบ่ง
หมวดหมู่ที่เหมือนกัน โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวดในลักษณะของหัวข้อบ่งชี้ชื่ อเรื่อง (Definitive Title) ประกอบด้วย 
19 ข้อย่อย (Clauses) หมวดที่ 1 เกี่ยวกับ “ภัยหรือความเสี่ยงภัยที่ได้รับความคุ้มครอง” ส่วนหมวดที่ 2 เกี่ยวกับ 
“ข้อยกเว้น” (ดูภาคผนวก ก. ประกอบ)  
 หมวดที่ 1: Risks Covered (ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง) ประกอบด้วยข้อย่อย 3 ข้อ ตั้งแต่ข้อ 1. ถึงข้อ 3. 
คือ 
  ข้อที่ 1. ข้อก าหนดภัยที่ได้รับความคุ้มครอง 
  ข้อที่ 2. ข้อก าหนดความเสียหายทั่วไป 
  ข้อที่ 3. ข้อก าหนด “เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย” 
รายละเอียดมีดังนี้  
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ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-41 
 

 

   1) ความเสียหายทั่วไป (General Average) เป็นความเสียหายที่เกิดจากการกระท าอันเป็น
ความเสียหายทั่วไป ซึ่งอาจเป็นการเสียสละและ/หรือการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยจงใจหรือสมัครใจเป็นกรณีพิเศษและ
อย่างสมควรเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมที่ร่วมในการผจญภัยทางทะเลด้วยกัน ซึ่งจะสามารถเรียกให้มีการร่วมกัน
ชดเชยความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียในการผจญภัยทางทะเลร่วมกัน ด้วยการ
จ่าย “ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป (General Average Contribution)” ตามสูตรการค านวณดังนี้ 
 

 
   ความเสียหายทั่วไป  มูลค่าเรือหรือทรัพย์สินของตน  
       มูลค่ารวมของเรือและทรัพยส์นิท้ังหมด  

 
 

   การคุ้มครองความเสียหายทั่วไปรวมทั้งหลักเกณฑ์การคิดส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปและค่ากู้ภัย 
เป็นการยอมรับข้อก าหนดในสัญญาขนส่ง และในสัญญาชาร์เตอร์เรือ เช่นที่ก าหนดไว้ในใบตราส่งที่นิยมก าหนดให้ใช้
กฎ York-Antwerp Rules กับความเสียหายทั่วไป ทั้งนี้ เหตุผลที่ความเสียหายทั่วไปและการกู้ภัยสามารถรวมอยู่ใน
ข้อสัญญาเดียวกันได้ เนื่องจากกฎ Yok-Antwerp Rules ก่อนปี ค.ศ. 2004 จะนิยมให้ถือว่าค่าตอบแทนการกู้ภัย 
(Salvage Remuneration) ไม่ว่าจะมีสัญญาช่วยเหลือกู้ภัยหรือไม่ หากเป็นการช่วยเหลือกู้ภัยเพื่อสงวนรักษาทรัพย์สิน
ที่เผชิญภยันตรายทางทะเลร่วมกัน ค่ากู้ภัยนั้นถือเป็นค่าใช้จ่ายอันเป็นความเสียหายทั่วไป (General Average 
Expenditure) เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั่วไปที่จะสามารถเรียกให้มีการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากผู้มี
ส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ ได้ จะต้องมีองค์ประกอบตามกฎ York-Antwerp Rules ดังนี้ 

(1)  ต้องมีภัยหรืออันตรายเกิดขึ้น (Peril of the Sea หรือ Danger)  
ก. ภัยนั้นต้องมีอยู่จริง 
ข. ไม่จ าเปน็ต้องเกิดขึ้นในทันทีทันใด แต่ใกล้ถึงตัว 

(2)  มีการกระท าอันเป็นความเสียหายทั่วไป (General Average Act) อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก ่
การเสียสละเป็นพิเศษ (Extraordinary Sacrifices) เช่น การโยนของทิ้งลงทะเล (Jettison) เพื่อให้เรือเบาลง หรือการ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นพิเศษ (Extraordinary Expenditure) เช่น การว่าจ้างเรือลากจูงเพื่อท าการลากจูงเรือที่
บรรทุกสินค้าให้หลุดจากการเกยตื้นเพื่อประโยชน์ของส่วนได้เสียทุกฝ่ายร่วมกัน 

(3)  การกระท าดังกล่าวต้องเป็นการจงใจหรือสมัครใจในการเสียสละหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เป็นพิเศษและอย่างสมควร (Voluntarily Intentionally and Reasonably) และด้วยเหตุนี้เองจึงถือว่าความเสียหาย 
(Average) ที่จะนับว่าเป็นความเสียหายทั่วไปจะต้องเป็นผลมาจากการกระท้าของมนุษย์เท่านั น 

(4)  ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพย์สินที่ตกอยู่ในอันตรายในการเสี่ยงภัยร่วมกันให้
รอดปลอดภัย (Preserving the Property Imperiled in the Common Adventure) 

(5)  ต้องส าเร็จ (Success) กล่าวคือ เมื่อมีการกระท าอันเป็นความเสียหายทั่วไปแล้ว ทั้ง
สินค้าและเรือและฝ่ายอื่นๆ ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียจะต้องรอดพ้นจากภยันตรายที่คุกคาม 
 

 

ส่วนเฉลีย่ความเสียหายทั่วไป  =  

 

2-40    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

  ภัยหรือความเสี่ยงภัยที่คุ้มครอง (Risks Covered) ตามข้อก าหนดข้อ 1 (Risks Clause) ของข้อก าหนด ICC 
(A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 2.2 ข้างล่างนี้ 
 

ตารางที่ 2.2 ภัยหรือความเสี่ยงภัยที่คุ้มครองตามข้อก้าหนดของหมวดที่ 1 
 

ภัยทีไ่ดร้ับความคุ้มครองใน ICC (A) 1/1/09 คือ All Risks (คุ้มครองความเสี่ยงภยัทุกชนิด) 
กลุ่มแรก: ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยไว้อันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก 

(Reasonably Attributable to) 
ภัยในข้อก้าหนด ICC (B) 1/1/09 ภัยในข้อก้าหนด ICC (C) 1/1/09 

1.1.1 ไฟไหมห้รือการระเบิด คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.2 เรือหรือยานไดเ้กิดการเกย เกยตื้น จม หรือล่ม คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.3 การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกราง คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.4 การโดนกันหรือชนกันของเรือ ยานหรือยานพาหนะกับ

วัตถุภายนอกอ่ืนใดนอกเหนือจากน้ า 
คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
 

1.1.5 การขนถ่ายสินคา้ ณ ท่าเรือประสบภัย คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.6 แผ่นดินไหว การระเบิดของภเูขาไฟ หรือฟ้าผ่า ไม่คุ้มครอง 
กลุ่มสอง: ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้อนัมสีาเหตุมาจาก (Caused by) 

ภัยในข้อก้าหนด ICC (B) 1/1/09 ภัยในข้อก้าหนด ICC (C) 1/1/09 
1.2.1 การเสยีสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.2.2 การโยนทิ้งทะเลและการถูกซัดตกเรือ คุ้มครองเฉพาะการโยนทิ งทะเลเท่านั น 
1.2.3 การที่น้ าทะเล น้ าทะเลสาบ หรือน้ าในแม่น้ าเข้าไปใน

เรือ ยาน ระวาง ยานพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์ หรือ
สถานท่ีที่เก็บรักษาสินค้า 

ไม่คุ้มครอง 
 
 

1.3 ความเสียหายสิ นเชิงของหีบห่อใดๆ ที่ได้รับความ 
เสียหายจากการตกหรือหล่นลงมาในระหว่างการ 
บรรทุกขึ้นหรือการขนถ่ายลงจากเรือหรือยาน 

ไม่คุ้มครอง 

 

หมายเหตุ: ข้อก าหนดข้อ 1. (Risks Clause) ให้ความคุ้มครองในลักษณะความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของ
สินค้า แต่ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย 

 
  ข้อที่ 2. ข้อก าหนดความเสียหายทั่วไป (General Average Clause) ให้ความคุ้มครองความ
เสียหายทั่วไปและค่ากู้ภัยที่ผู้เอาประกันภัยสินค้าต้องร่วมรับผิดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสัญญาขนส่ง และ/หรือ
ตามวิธีปฏิบัติและกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งได้ท าให้เกิดขึ้นหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงหรือที่เกี่ยวข้องกับการ
หลีกเลี่ยงความสูญเสียจากสาเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่สาเหตุที่ถูกยกเว้นไว้ในข้อ 4, 5, 6 และ 7 ของหมวดข้อยกเว้น 
  ทั้งข้อก าหนด ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 ให้ความคุ้มครองของข้อก าหนด
ความเสียหายทั่วไปเหมือนๆ กัน ตามค าอธิบายเพื่อความเข้าใจดังนี้ 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-41 
 

 

   1) ความเสียหายทั่วไป (General Average) เป็นความเสียหายที่เกิดจากการกระท าอันเป็น
ความเสียหายทั่วไป ซึ่งอาจเป็นการเสียสละและ/หรือการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยจงใจหรือสมัครใจเป็นกรณีพิเศษและ
อย่างสมควรเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมที่ร่วมในการผจญภัยทางทะเลด้วยกัน ซึ่งจะสามารถเรียกให้มีการร่วมกัน
ชดเชยความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียในการผจญภัยทางทะเลร่วมกัน ด้วยการ
จ่าย “ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป (General Average Contribution)” ตามสูตรการค านวณดังนี้ 
 

 
   ความเสียหายทั่วไป  มูลค่าเรือหรือทรัพย์สินของตน  
       มูลค่ารวมของเรือและทรัพยส์นิท้ังหมด  

 
 

   การคุ้มครองความเสียหายทั่วไปรวมทั้งหลักเกณฑ์การคิดส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปและค่ากู้ภัย 
เป็นการยอมรับข้อก าหนดในสัญญาขนส่ง และในสัญญาชาร์เตอร์เรือ เช่นที่ก าหนดไว้ในใบตราส่งที่นิยมก าหนดให้ใช้
กฎ York-Antwerp Rules กับความเสียหายทั่วไป ทั้งนี้ เหตุผลที่ความเสียหายทั่วไปและการกู้ภัยสามารถรวมอยู่ใน
ข้อสัญญาเดียวกันได้ เนื่องจากกฎ Yok-Antwerp Rules ก่อนปี ค.ศ. 2004 จะนิยมให้ถือว่าค่าตอบแทนการกู้ภัย 
(Salvage Remuneration) ไม่ว่าจะมีสัญญาช่วยเหลือกู้ภัยหรือไม่ หากเป็นการช่วยเหลือกู้ภัยเพื่อสงวนรักษาทรัพย์สิน
ที่เผชิญภยันตรายทางทะเลร่วมกัน ค่ากู้ภัยนั้นถือเป็นค่าใช้จ่ายอันเป็นความเสียหายทั่วไป (General Average 
Expenditure) เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั่วไปที่จะสามารถเรียกให้มีการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากผู้มี
ส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ ได้ จะต้องมีองค์ประกอบตามกฎ York-Antwerp Rules ดังนี้ 

(1)  ต้องมีภัยหรืออันตรายเกิดขึ้น (Peril of the Sea หรือ Danger)  
ก. ภัยนั้นต้องมีอยู่จริง 
ข. ไม่จ าเปน็ต้องเกิดขึ้นในทันทีทันใด แต่ใกล้ถึงตัว 

(2)  มีการกระท าอันเป็นความเสียหายทั่วไป (General Average Act) อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก ่
การเสียสละเป็นพิเศษ (Extraordinary Sacrifices) เช่น การโยนของทิ้งลงทะเล (Jettison) เพื่อให้เรือเบาลง หรือการ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นพิเศษ (Extraordinary Expenditure) เช่น การว่าจ้างเรือลากจูงเพื่อท าการลากจูงเรือที่
บรรทุกสินค้าให้หลุดจากการเกยตื้นเพื่อประโยชน์ของส่วนได้เสียทุกฝ่ายร่วมกัน 

(3)  การกระท าดังกล่าวต้องเป็นการจงใจหรือสมัครใจในการเสียสละหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เป็นพิเศษและอย่างสมควร (Voluntarily Intentionally and Reasonably) และด้วยเหตุนี้เองจึงถือว่าความเสียหาย 
(Average) ที่จะนับว่าเป็นความเสียหายทั่วไปจะต้องเป็นผลมาจากการกระท้าของมนุษย์เท่านั น 

(4)  ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพย์สินที่ตกอยู่ในอันตรายในการเสี่ยงภัยร่วมกันให้
รอดปลอดภัย (Preserving the Property Imperiled in the Common Adventure) 

(5)  ต้องส าเร็จ (Success) กล่าวคือ เมื่อมีการกระท าอันเป็นความเสียหายทั่วไปแล้ว ทั้ง
สินค้าและเรือและฝ่ายอื่นๆ ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียจะต้องรอดพ้นจากภยันตรายที่คุกคาม 
 

 

ส่วนเฉลีย่ความเสียหายทั่วไป  =  

 

2-40    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

  ภัยหรือความเสี่ยงภัยที่คุ้มครอง (Risks Covered) ตามข้อก าหนดข้อ 1 (Risks Clause) ของข้อก าหนด ICC 
(A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 2.2 ข้างล่างนี้ 
 

ตารางที่ 2.2 ภัยหรือความเสี่ยงภัยที่คุ้มครองตามข้อก้าหนดของหมวดที่ 1 
 

ภัยทีไ่ดร้ับความคุ้มครองใน ICC (A) 1/1/09 คือ All Risks (คุ้มครองความเสี่ยงภยัทุกชนิด) 
กลุ่มแรก: ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยไว้อันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก 

(Reasonably Attributable to) 
ภัยในข้อก้าหนด ICC (B) 1/1/09 ภัยในข้อก้าหนด ICC (C) 1/1/09 

1.1.1 ไฟไหมห้รือการระเบิด คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.2 เรือหรือยานไดเ้กิดการเกย เกยตื้น จม หรือล่ม คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.3 การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกราง คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.4 การโดนกันหรือชนกันของเรือ ยานหรือยานพาหนะกับ

วัตถุภายนอกอ่ืนใดนอกเหนือจากน้ า 
คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
 

1.1.5 การขนถ่ายสินคา้ ณ ท่าเรือประสบภัย คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.6 แผ่นดินไหว การระเบิดของภเูขาไฟ หรือฟ้าผ่า ไม่คุ้มครอง 
กลุ่มสอง: ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้อนัมสีาเหตุมาจาก (Caused by) 

ภัยในข้อก้าหนด ICC (B) 1/1/09 ภัยในข้อก้าหนด ICC (C) 1/1/09 
1.2.1 การเสยีสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.2.2 การโยนทิ้งทะเลและการถูกซัดตกเรือ คุ้มครองเฉพาะการโยนทิ งทะเลเท่านั น 
1.2.3 การที่น้ าทะเล น้ าทะเลสาบ หรือน้ าในแม่น้ าเข้าไปใน

เรือ ยาน ระวาง ยานพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์ หรือ
สถานท่ีที่เก็บรักษาสินค้า 

ไม่คุ้มครอง 
 
 

1.3 ความเสียหายสิ นเชิงของหีบห่อใดๆ ที่ได้รับความ 
เสียหายจากการตกหรือหล่นลงมาในระหว่างการ 
บรรทุกขึ้นหรือการขนถ่ายลงจากเรือหรือยาน 

ไม่คุ้มครอง 

 

หมายเหตุ: ข้อก าหนดข้อ 1. (Risks Clause) ให้ความคุ้มครองในลักษณะความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของ
สินค้า แต่ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย 

 
  ข้อที่ 2. ข้อก าหนดความเสียหายทั่วไป (General Average Clause) ให้ความคุ้มครองความ
เสียหายทั่วไปและค่ากู้ภัยที่ผู้เอาประกันภัยสินค้าต้องร่วมรับผิดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสัญญาขนส่ง และ/หรือ
ตามวิธีปฏิบัติและกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งได้ท าให้เกิดขึ้นหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงหรือที่เกี่ยวข้องกับการ
หลีกเลี่ยงความสูญเสียจากสาเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่สาเหตุที่ถูกยกเว้นไว้ในข้อ 4, 5, 6 และ 7 ของหมวดข้อยกเว้น 
  ทั้งข้อก าหนด ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 ให้ความคุ้มครองของข้อก าหนด
ความเสียหายทั่วไปเหมือนๆ กัน ตามค าอธิบายเพื่อความเข้าใจดังนี้ 
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  ข้อที่ 3. ข้อก าหนด “เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย (Both to Blame Collision Clause)” เป็นความ
คุ้มครองเพื่อปกป้องผู้เอาประกันภัยสินค้าจากกรณีที่เรือโดนกันหรือชนกันแล้วผิดทั้งสองฝ่าย และผู้เอาประกันภัย
สินค้าสามารถเรียกร้องการชดใช้ความเสียหายได้เต็มจ านวนจากเรือคู่กรณี (Colliding Ship หรือ Non-carrying 
Ship) ในศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเรือคู่กรณีก็จะใช้สิทธิฟ้องร้องให้เรือล าที่ขนสินค้าของผู้เอาประกันภัย 
(Carrying Ship) ชดใช้คืน 50% ของความเสียหายเต็มที่จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย ส่งผลให้ฝ่ายเรือเร่ิมใส่ข้อสัญญา 
“Both to Blame Collision Clause” ในสัญญาใบตราส่ง ซี่งท าให้เรือล าที่ขนส่งสินค้าของผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ
เรียกให้เจ้าของสินค้าในเรือล าที่ขนส่ง ชดใช้ส่วนที่ตนได้จ่ายให้เรือคู่กรณีไป 50% ของความเสียหายนั้น  
 ดังนั้น ICC (A), (B), (C) 1/1/09 จึงก าหนดข้อก าหนดข้อ 3 นี้ ให้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการเรียกร้องของ
ผู้ขนส่งที่ใช้สิทธิตามข้อสัญญาดังกล่าวให้ผู้รับประกันภัยทราบ เพื่อให้ผู้รับประกันภัยได้ใช้สิทธิต่อสู้คดีด้วยค่าใช้จ่าย
ของผู้รับประกันภัยเอง 
 หมวดที่ 2: Exclusions (ข้อยกเว้น) ของข้อก าหนด ICC (A), (B), (C) 1/1/09 ประกอบด้วยข้อย่อย 4 ข้อ 
ตั้งแต่ข้อก าหนดที่ 4 ถึงข้อที่ 7 คือ (ดูหมวดข้อยกเว้นของ ICC (A) 1/1/09 ในภาคผนวก ก.) 

ข้อที่ 4. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นทั่วไป 
ข้อที่ 5. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นความไม่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยและความไม่เหมาะสม

ของเรือหรือยานพาหนะรวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่ง 
ข้อที่ 6. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นภัยสงคราม 
ข้อที่ 7. ขอ้ก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นภัยนัดหยุดงาน 
รายละเอียดมีดังนี ้

  ข้อที่ 4. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นทั่วไป (General Exclusions Clause) ของ ICC (A) 1/1/09 
ประกอบด้วยข้อย่อย 7 ข้อ ดังนี้ 

ข้อยกเว้น 4.1 ไม่ให้คุ้มครองความเสียหาย การสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจาก 
(Attributable to) การกระท าโดยตั้งใจหรือจงใจของผู้เอาประกันภัย เช่น การท าลายสินค้าที่เอาประกันภัยเพื่อหวัง
จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่การประกันวินาศภัยทุกประเภทยกเว้นความ
เสียหายและค่าใช้จ่ายเช่นนี้ 

ข้อยกเว้น 4.2 ไม่ให้คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของวัตถุที่เอาประกันภัยที่เกิดขึ้น
ตามปกติ (Ordinary) เช่น สินค้าพืชผลที่สูญเสียน้ าหนักและ/หรือปริมาณจากการคลายความชื้นออกในช่วงการขนส่ง 
หรือการสึกหรอตามปกติของสินค้า เช่น เครื่องจักรที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว เป็นต้น 

ข้อยกเวน้ 4.3 ซึ่งต้องการยกเว้นความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่มีสาเหตุมาจากความ
ไม่เพียงพอ (Insufficiency) หรือความไม่เหมาะสม (Unsuitability) ของการหีบห่อสินค้า (Packing) (ซึ่งหมายรวมถึง
การบรรจุและจัดวางสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์) หรือการตระเตรียมสินค้าเพื่ อการขนส่ง ให้พิจารณาประเด็นของ
ข้อยกเว้นดังนี้ 

(1)  การบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ การหีบห่อสินค้า หรือ การตระเตรียมสินค้า 
(Preparation) ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ ซึ่งจะไม่ได้รับความคุ้มครองนั้นต้องกระท าโดยผู้เอาประกันภัยหรือ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

2-42    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

  ความเสียหายทั่วไป สามารถแสดงเป็นแผนภูมิเพ่ือความเข้าใจได้ดงันี  
 

เกิดภัยหรืออันตรายทางทะเล 
(Peril or Sea Danger) 

  
มีการกระท าอนัเป็นความเสียหายทั่วไป 

(General Average Act) 
  

การเสยีสละทรัพยส์ิน (Sacrifice) การก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย (Expenditure) 
  
 - เป็นกรณีพเิศษ (Extraordinary) 

- โดยสมัครใจหรือจงใจ 
(Voluntarily/Intentionally) 

- อย่างสมควร (Reasonably) 
- เพื่อความปลอดภัยร่วมกัน (Common Safety) 
- ส าเรจ็รอดพ้นจากภัย (Success) 

 
ความเสยีหายทั่วไป 
(General Average) 

 
   2) ค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อก าหนดข้อ 2 นี้ หมายถึงเงินรางวัล 
(Award หรือ Reward) ที่จ่ายให้กับผู้ช่วยเหลือกู้ภัย (Salvor) อันเป็นค่าตอบแทนในส่วนที่ตกอยู่กับฝ่ายสินค้าที่ได้ 
ท าประกันภัยไว้ ตามหลักการของพาณิชยนาวีที่ยึดถือกันมาแต่อดีต การช่วยเหลือกู้ภัยถือเป็นการให้บริการโดยความ
สมัครใจเข้าช่วยเหลือหรือเข้าร่วมในการช่วยเหลือทรัพย์สินให้รอดพ้นจากอุบัติภัยในการเดินเรือในทะเล และเมื่อรอด
พ้นจากอันตรายมาได้ ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยโดยสมัครใจมีสิทธิจะได้รับรางวัลหรือค่าตอบแทนซึ่งเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับ
การช่วยเหลือไว้ได้ (Salved Property) ซึ่งรวมสินค้าด้วย จะต้องรับผิดในค่ากู้ภัย แต่จะไม่เกินกว่ามูลค่าของทรัพย์สิน 
(รวมทั้งสินค้า) ที่ได้รับการช่วยเหลือไว้ได้ ที่คิดตามมูลค่า ณ เวลาที่การด าเนินการช่วยเหลือกู้ภัยนั้นได้เสร็จสิ้นลง ทั้งนี้ 
ในการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเลจะนิยมใช้แบบฟอร์มสัญญาช่วยเหลือกู้ภัยที่เรียกว่า “Lloyd’s Standard Form of 
Salvage Agreement หรือ LOF” ซึ่งยึดหลัก “No Cure–No Pay” ตามหลักการดั้งเดิมที่ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยจะไม่ได้รับ
รางวัลเป็นค่ากู้ภัยหากการช่วยเหลือกู้ภัยใดกระท าไม่ส าเร็จ  
   หลักเกณฑ์ในเรื่องของการช่วยเหลือกู้ภัยมีการน ามาบัญญัติไว้เป็นอนุสัญญา  “Salvage 
Convention 1989” ซึ่งประเทศไทยได้น าหลักเกณฑ์เรื่องนี้มาตราไว้ใน “พ.ร.บ. การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 
2550” ส่วนหลักเกณฑ์ในเรื่องความเสียหายท่ัวไป ประเทศไทยได้น ามาตราไว้ใน “พ.ร.บ. การเฉลี่ยความเสียหาย
ทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547” 
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  ข้อที่ 3. ข้อก าหนด “เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย (Both to Blame Collision Clause)” เป็นความ
คุ้มครองเพื่อปกป้องผู้เอาประกันภัยสินค้าจากกรณีที่เรือโดนกันหรือชนกันแล้วผิดทั้งสองฝ่าย และผู้เอาประกันภัย
สินค้าสามารถเรียกร้องการชดใช้ความเสียหายได้เต็มจ านวนจากเรือคู่กรณี (Colliding Ship หรือ Non-carrying 
Ship) ในศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเรือคู่กรณีก็จะใช้สิทธิฟ้องร้องให้เรือล าที่ขนสินค้าของผู้เอาประกันภัย 
(Carrying Ship) ชดใช้คืน 50% ของความเสียหายเต็มที่จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย ส่งผลให้ฝ่ายเรือเร่ิมใส่ข้อสัญญา 
“Both to Blame Collision Clause” ในสัญญาใบตราส่ง ซี่งท าให้เรือล าที่ขนส่งสินค้าของผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ
เรียกให้เจ้าของสินค้าในเรือล าที่ขนส่ง ชดใช้ส่วนที่ตนได้จ่ายให้เรือคู่กรณีไป 50% ของความเสียหายนั้น  
 ดังนั้น ICC (A), (B), (C) 1/1/09 จึงก าหนดข้อก าหนดข้อ 3 นี้ ให้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการเรียกร้องของ
ผู้ขนส่งที่ใช้สิทธิตามข้อสัญญาดังกล่าวให้ผู้รับประกันภัยทราบ เพื่อให้ผู้รับประกันภัยได้ใช้สิทธิต่อสู้คดีด้วยค่าใช้จ่าย
ของผู้รับประกันภัยเอง 
 หมวดที่ 2: Exclusions (ข้อยกเว้น) ของข้อก าหนด ICC (A), (B), (C) 1/1/09 ประกอบด้วยข้อย่อย 4 ข้อ 
ตั้งแต่ข้อก าหนดที่ 4 ถึงข้อที่ 7 คือ (ดูหมวดข้อยกเว้นของ ICC (A) 1/1/09 ในภาคผนวก ก.) 

ข้อที่ 4. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นทั่วไป 
ข้อที่ 5. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นความไม่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยและความไม่เหมาะสม

ของเรือหรือยานพาหนะรวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่ง 
ข้อที่ 6. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นภัยสงคราม 
ข้อที่ 7. ขอ้ก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นภัยนัดหยุดงาน 
รายละเอียดมีดังนี ้

  ข้อที่ 4. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นทั่วไป (General Exclusions Clause) ของ ICC (A) 1/1/09 
ประกอบด้วยข้อย่อย 7 ข้อ ดังนี้ 

ข้อยกเว้น 4.1 ไม่ให้คุ้มครองความเสียหาย การสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจาก 
(Attributable to) การกระท าโดยตั้งใจหรือจงใจของผู้เอาประกันภัย เช่น การท าลายสินค้าที่เอาประกันภัยเพื่อหวัง
จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่การประกันวินาศภัยทุกประเภทยกเว้นความ
เสียหายและค่าใช้จ่ายเช่นนี้ 

ข้อยกเว้น 4.2 ไม่ให้คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของวัตถุที่เอาประกันภัยที่เกิดขึ้น
ตามปกติ (Ordinary) เช่น สินค้าพืชผลที่สูญเสียน้ าหนักและ/หรือปริมาณจากการคลายความชื้นออกในช่วงการขนส่ง 
หรือการสึกหรอตามปกติของสินค้า เช่น เครื่องจักรที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว เป็นต้น 

ข้อยกเวน้ 4.3 ซึ่งต้องการยกเว้นความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่มีสาเหตุมาจากความ
ไม่เพียงพอ (Insufficiency) หรือความไม่เหมาะสม (Unsuitability) ของการหีบห่อสินค้า (Packing) (ซึ่งหมายรวมถึง
การบรรจุและจัดวางสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์) หรือการตระเตรียมสินค้าเพื่ อการขนส่ง ให้พิจารณาประเด็นของ
ข้อยกเว้นดังนี้ 

(1)  การบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ การหีบห่อสินค้า หรือ การตระเตรียมสินค้า 
(Preparation) ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ ซึ่งจะไม่ได้รับความคุ้มครองนั้นต้องกระท าโดยผู้เอาประกันภัยหรือ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  ความเสียหายทั่วไป สามารถแสดงเป็นแผนภูมิเพ่ือความเข้าใจได้ดงันี  
 

เกิดภัยหรืออันตรายทางทะเล 
(Peril or Sea Danger) 

  
มีการกระท าอนัเป็นความเสียหายทั่วไป 

(General Average Act) 
  

การเสยีสละทรัพยส์ิน (Sacrifice) การก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย (Expenditure) 
  
 - เป็นกรณีพเิศษ (Extraordinary) 

- โดยสมัครใจหรือจงใจ 
(Voluntarily/Intentionally) 

- อย่างสมควร (Reasonably) 
- เพื่อความปลอดภัยร่วมกัน (Common Safety) 
- ส าเรจ็รอดพ้นจากภัย (Success) 

 
ความเสยีหายทั่วไป 
(General Average) 

 
   2) ค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อก าหนดข้อ 2 นี้ หมายถึงเงินรางวัล 
(Award หรือ Reward) ที่จ่ายให้กับผู้ช่วยเหลือกู้ภัย (Salvor) อันเป็นค่าตอบแทนในส่วนที่ตกอยู่กับฝ่ายสินค้าที่ได้ 
ท าประกันภัยไว้ ตามหลักการของพาณิชยนาวีที่ยึดถือกันมาแต่อดีต การช่วยเหลือกู้ภัยถือเป็นการให้บริการโดยความ
สมัครใจเข้าช่วยเหลือหรือเข้าร่วมในการช่วยเหลือทรัพย์สินให้รอดพ้นจากอุบัติภัยในการเดินเรือในทะเล และเมื่อรอด
พ้นจากอันตรายมาได้ ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยโดยสมัครใจมีสิทธิจะได้รับรางวัลหรือค่าตอบแทนซึ่งเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับ
การช่วยเหลือไว้ได้ (Salved Property) ซึ่งรวมสินค้าด้วย จะต้องรับผิดในค่ากู้ภัย แต่จะไม่เกินกว่ามูลค่าของทรัพย์สิน 
(รวมทั้งสินค้า) ที่ได้รับการช่วยเหลือไว้ได้ ที่คิดตามมูลค่า ณ เวลาที่การด าเนินการช่วยเหลือกู้ภัยนั้นได้เสร็จสิ้นลง ทั้งนี้ 
ในการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเลจะนิยมใช้แบบฟอร์มสัญญาช่วยเหลือกู้ภัยที่เรียกว่า “Lloyd’s Standard Form of 
Salvage Agreement หรือ LOF” ซึ่งยึดหลัก “No Cure–No Pay” ตามหลักการดั้งเดิมที่ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยจะไม่ได้รับ
รางวัลเป็นค่ากู้ภัยหากการช่วยเหลือกู้ภัยใดกระท าไม่ส าเร็จ  
   หลักเกณฑ์ในเรื่องของการช่วยเหลือกู้ภัยมีการน ามาบัญญัติไว้เป็นอนุสัญญา  “Salvage 
Convention 1989” ซึ่งประเทศไทยได้น าหลักเกณฑ์เรื่องนี้มาตราไว้ใน “พ.ร.บ. การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 
2550” ส่วนหลักเกณฑ์ในเรื่องความเสียหายท่ัวไป ประเทศไทยได้น ามาตราไว้ใน “พ.ร.บ. การเฉลี่ยความเสียหาย
ทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547” 
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ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยหรือก่อนเร่ิมต้นการให้ความคุ้มครอง (or prior to the attachment of this insurance) 
หากกระท าโดยผู้รับจ้างอิสระ เช่น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ หรือผู้รับจัดการการขนส่งจะไม่เข้าข้อยกเว้นนี้ 

(2)  ความไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอของการหีบห่อสินค้าหรือการตระเตรียมสินค้าให้
พิจารณาว่าวัตถุที่ เอาประกันภัยจะสามารถทนต่อเหตุการณ์ปกติของการขนส่งได้หรือไม่ ( to withstand the 
ordinary incidents of the insured transit)  

(3)  การบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ การหีบห่อสินค้าหรือการตระเตรียมสินค้าที่ไม่
เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่กระท าก่อนเร่ิมต้นความคุ้มครองเป็นข้อยกเว้นไม่ว่ากระท าโดยใคร 

ข้อยกเว้น 4.4 ไม่ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่มีสาเหตุมาจากการ
เสื่อมสภาพในตัวสินค้า เช่น สินค้าพืชผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ซึ่งล้วนเน่าเปื่อยผุพังเสื่อมสภาพได้เองหรือเกิดจากสภาพ
ตามธรรมชาติที่เสียหายได้ด้วยตัวเอง เช่น ถ่านหินชนิดที่เกิดการสันดาปลุกไหม้ได้เอง (Spontaneous Combustion) 
ล้วนเป็นตัวอย่างของความเสียหายหรือความสูญเสียที่ถูกยกเว้นตามข้อยกเว้นนี้ 

ข้อยกเว้น 4.5 ไม่ให้คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุมาจากความ
ล่าช้า แม้ว่าความล่าช้านั้นมีสาเหตุมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครอง เช่น เรือเกยตื้น เสียเวลาหลายสัปดาห์กว่าจะ
สามารถกู้เรือให้รอดจากการเกยตื้น สินค้ามาถึงยังที่หมายปลายทางช้ากว่าก าหนด จึงมีการวางจ าหน่ายสินค้าช้ากว่า
ก าหนดทั้งที่สินค้ามิได้เสียหายแต่อย่างใด ท าให้สูญเสียการตลาดเพราะขายไม่ได้ราคา หรือกรณีที่มักเกิดกับสินค้าที่
เน่าเปื่อยได้เพราะเหตุมาช้ากว่าก าหนด ถูกยกเว้นทั้งจากข้อยกเว้น 4.4 และ 4.5 รวมกัน รวมทั้งการที่ผู้เอาประกันภัย
สินค้าจ าต้องเสียค่าเช่าโกดังนานกว่าปกติเพราะรอสินค้าที่มาล่าช้า เป็นต้น ล้วนเป็นตัวอย่างของความเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเว้นจากข้อยกเว้น 4.5 

อนึ่ง ข้อความ “ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะต้องช าระภายใต้ข้อ 2. ข้างต้น” ที่อยู่ในวงเล็บท้ายข้อยกเว้น
ข้อ 4.5 นี้ ต้องการสื่อว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างความล่าช้าของการเดินทาง ที่เป็นส่วนหนึ่งของความเสี ยหาย
ทั่วไปที่คุ้มครองภายใต้ข้อก าหนดข้อ 2 ยังคงได้รับความคุ้มครอง เช่น ค่าเชื้อเพลิงและเสบียงกรังที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นหลัง
เหตุการณ์ความเสียหายทั่วไป จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่นับเป็นความเสียหายทั่วไป ภายใต้กฎ York-Antwerp Rule  
เป็นต้น 

ข้อยกเว้น 4.6 ร่างขึ้นใหม่แทนข้อยกเว้นเดียวกันของ ICC (A) 1/1/82 โดยหยิบยืมมาจากข้อยกเว้น 
4.6 ของ Institute Commodity Trade Clauses (A) 5/9/83 เพื่อให้เป็นคุณกับผู้เอาประกันภัย กล่าวคือ ความสูญเสีย 
ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุมาจากการมีหนี สินล้นพ้นตัว (Insolvency) หรือการไม่สามารถช้าระหนี  
(Financial Default) ของเจ้าของเรือ ผู้จัดการ ผู้เช่าเรือ หรือผู้ด าเนินการของเรือ จะเข้าข้อยกเว้นตามข้อยกเว้น 
4.6 นี้ ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รู้หรือควรจะได้รู้ในเวลาที่มีการบรรทุกสินค้าที่เอาประกันภัยขึ้นเรือ ว่าปัญหาทางการ
เงินของฝ่ายเรือดังกล่าวอาจก่ออุปสรรคต่อการเดินเรือตามปกติของเที่ยวเดินทางที่เอาประกันภัย เช่น เรืออาจถูกกัก 
(Arrested) ณ ท่าเรือระหว่างทางจากการใช้สิทธิของเจ้าหนี้  

ในวรรคสองของข้อยกเว้น 4.6 ยังขยายความให้เป็นคุณกับผู้รับโอนสัญญาประกันภัยที่ได้ซื้อหรือ
ตกลงที่จะซื้อสินค้าที่เอาประกันภัยโดยสุจริตตามสัญญาที่มีผลผูกพัน เช่น สัญญาซื้อขาย เพื่อให้ผู้รับโอนสัญญา
ประกันภัยสามารถใช้สิทธิเรียกร้องสินไหมทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยที่รับโอนมา โดยไม่ถูกยกเว้นความคุ้มครอง
จากข้อยกเว้นนี้ 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-45 
 

 

ข้อยกเว้น 4.7 ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะมีสาเหตุโดยตรง
หรือโดยอ้อมจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือปรมาณู (ต่างจากการใช้ค าว่า “อาวุธสงครามใดๆ (any Weapon of 
War)” ในข้อยกเว้น 4.7 ของ ICC (A) 1/1/82 ด้วยเหตุที่ก่อนปี ค.ศ. 1982 ประเทศมหาอ านาจบางประเทศเคยมีการ
ทดลองอาวุธนิวเคลียร์เพื่อการสงครามบนเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิค) รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ (Device) ที่ใช้การแตกตัว 
และ/หรือการรวมตัวของนิวเคลียร์หรือปรมาณูหรือปฏิกิริยาอย่างอ่ืนที่เหมือนกันหรือพลังหรือสิ่งที่มีกัมมันตภาพรังสี 
ก็รวมอยู่ในความหมายของข้อยกเว้นนี้ด้วย 
 ส าหรับ ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 จะมีข้อยกเว้นทั่วไปเพิ่มขึ้นหนึ่งข้อ คือ ข้อยกเว้นความ
เสียหายที่เกิดจาก “การจงใจท าให้เสียหายหรือการจงใจท าลายวัตถุที่เอาประกันภัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของวัตถุที่  
เอาประกันภัย โดยการกระท าละเมิดของบุคคลใดๆ หรือบุคคลหลายคน (deliberate damage to or deliberate 
destruction of the subject-matter insured or any part thereof by the wrongful act of any person or 
persons)” โดยก าหนดไว้เป็นข้อยกเว้น 4.7 ส่วนข้อยกเว้น 4.7 ของ ICC (A) 1/1/09 จะเป็นข้อยกเว้น 4.8 ของ ICC 
(B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 
  ข้อที่ 5.  ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นความไม่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยและความไม่เหมาะสม
ของเรือหรือยานพาหนะรวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่ง (Unseaworthiness and Unfitness Exclusion 
Clause) ข้อยกเว้นความคุ้มครองข้อนี้ก าหนดไว้เหมือนกันทั้ง ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 
โดยแบ่งพิจารณาข้อยกเว้นเร่ืองนี้ไว้ 2 ประการดังนี้ 

ข้อยกเว้น 5.1.1 จะยกเว้นความคุ้มครองความสูญเสียความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายของวัตถุที่เอา
ประกันภัย อันเกิดจากความไม่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย (Unseaworthiness) ของเรือ (Vessel) หรือยาน 
(Craft) เนื่องจากกฎหมาย Marine Insurance Act 1906 หรือ MIA 1906 ของประเทศอังกฤษ บัญญัติเป็นค ารับรอง
โดยปริยาย (Implied Warranty) ในมาตรา 39 (1) ให้เรือต้องมีสภาพที่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย (Seaworthy) 
ในเวลาที่เร่ิมต้นการเดินทางที่เอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบเฉพาะเที่ยว (Voyage Policy)  

แต่ด้วยการตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่า ผู้เอาประกันภัยสินค้าโดยทั่วไปแล้วไม่อยู่ในฐานะที่จะรับรู้
สภาพของเรือที่จะสามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น ผู้รับประกันภัยจึงสละประโยชน์จากการกระท าผิด  
ค ารับรองโดยปริยายใดๆ ในความสามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยของเรือ (waive any breach of the implied 
warranties of seaworthiness of the ship) รวมทั้งความเหมาะสมของเรือที่ใช้ขนวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ไปยัง
จุดหมายปลายทางตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด 5.3 ด้วยผลของข้อก าหนด 5.3 นี้ท าให้ข้อยกเว้น 5.1.1 มีผลเป็น
ข้อยกเว้นเฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รู้ถึง (Privy to) สภาพที่ไม่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยหรือความ 
ไม่เหมาะสมนั้น ในเวลาที่ท าการบรรทุกวัตถุที่เอาประกันภัยเข้าไปในเรือหรือยานที่ใช้บรรทุกสินค้า ตามข้อความที่
ก าหนดไว้ช่วงท้ายของข้อ 5.1.1 

นอกจากนี้ ยังมีข้อก้าหนด 5.2 ไม่ให้ข้อยกเว้น 5.1.1 ใช้บังคับกับกรณีที่สัญญาประกันภัยได้ถูก
โอนไปยังฝ่ายที่ใช้สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาประกันภัยที่รับโอนมา เช่น ผู้ซื้อสินค้าโดยสุจริตโดยมิได้เก่ียวข้องกับการ
ท าสัญญาขนส่ง 
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2-44    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยหรือก่อนเร่ิมต้นการให้ความคุ้มครอง (or prior to the attachment of this insurance) 
หากกระท าโดยผู้รับจ้างอิสระ เช่น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ หรือผู้รับจัดการการขนส่งจะไม่เข้าข้อยกเว้นนี้ 

(2)  ความไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอของการหีบห่อสินค้าหรือการตระเตรียมสินค้าให้
พิจารณาว่าวัตถุที่ เอาประกันภัยจะสามารถทนต่อเหตุการณ์ปกติของการขนส่งได้หรือไม่ ( to withstand the 
ordinary incidents of the insured transit)  

(3)  การบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ การหีบห่อสินค้าหรือการตระเตรียมสินค้าที่ไม่
เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่กระท าก่อนเร่ิมต้นความคุ้มครองเป็นข้อยกเว้นไม่ว่ากระท าโดยใคร 

ข้อยกเว้น 4.4 ไม่ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่มีสาเหตุมาจากการ
เสื่อมสภาพในตัวสินค้า เช่น สินค้าพืชผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ซึ่งล้วนเน่าเปื่อยผุพังเสื่อมสภาพได้เองหรือเกิดจากสภาพ
ตามธรรมชาติที่เสียหายได้ด้วยตัวเอง เช่น ถ่านหินชนิดที่เกิดการสันดาปลุกไหม้ได้เอง (Spontaneous Combustion) 
ล้วนเป็นตัวอย่างของความเสียหายหรือความสูญเสียที่ถูกยกเว้นตามข้อยกเว้นนี้ 

ข้อยกเว้น 4.5 ไม่ให้คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุมาจากความ
ล่าช้า แม้ว่าความล่าช้านั้นมีสาเหตุมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครอง เช่น เรือเกยตื้น เสียเวลาหลายสัปดาห์กว่าจะ
สามารถกู้เรือให้รอดจากการเกยตื้น สินค้ามาถึงยังที่หมายปลายทางช้ากว่าก าหนด จึงมีการวางจ าหน่ายสินค้าช้ากว่า
ก าหนดทั้งที่สินค้ามิได้เสียหายแต่อย่างใด ท าให้สูญเสียการตลาดเพราะขายไม่ได้ราคา หรือกรณีที่มักเกิดกับสินค้าที่
เน่าเปื่อยได้เพราะเหตุมาช้ากว่าก าหนด ถูกยกเว้นทั้งจากข้อยกเว้น 4.4 และ 4.5 รวมกัน รวมทั้งการที่ผู้เอาประกันภัย
สินค้าจ าต้องเสียค่าเช่าโกดังนานกว่าปกติเพราะรอสินค้าที่มาล่าช้า เป็นต้น ล้วนเป็นตัวอย่างของความเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเว้นจากข้อยกเว้น 4.5 

อนึ่ง ข้อความ “ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะต้องช าระภายใต้ข้อ 2. ข้างต้น” ที่อยู่ในวงเล็บท้ายข้อยกเว้น
ข้อ 4.5 นี้ ต้องการสื่อว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างความล่าช้าของการเดินทาง ที่เป็นส่วนหนึ่งของความเสี ยหาย
ทั่วไปที่คุ้มครองภายใต้ข้อก าหนดข้อ 2 ยังคงได้รับความคุ้มครอง เช่น ค่าเชื้อเพลิงและเสบียงกรังที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นหลัง
เหตุการณ์ความเสียหายทั่วไป จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่นับเป็นความเสียหายทั่วไป ภายใต้กฎ York-Antwerp Rule  
เป็นต้น 

ข้อยกเว้น 4.6 ร่างขึ้นใหม่แทนข้อยกเว้นเดียวกันของ ICC (A) 1/1/82 โดยหยิบยืมมาจากข้อยกเว้น 
4.6 ของ Institute Commodity Trade Clauses (A) 5/9/83 เพื่อให้เป็นคุณกับผู้เอาประกันภัย กล่าวคือ ความสูญเสีย 
ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุมาจากการมีหนี สินล้นพ้นตัว (Insolvency) หรือการไม่สามารถช้าระหนี  
(Financial Default) ของเจ้าของเรือ ผู้จัดการ ผู้เช่าเรือ หรือผู้ด าเนินการของเรือ จะเข้าข้อยกเว้นตามข้อยกเว้น 
4.6 นี้ ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รู้หรือควรจะได้รู้ในเวลาที่มีการบรรทุกสินค้าที่เอาประกันภัยขึ้นเรือ ว่าปัญหาทางการ
เงินของฝ่ายเรือดังกล่าวอาจก่ออุปสรรคต่อการเดินเรือตามปกติของเที่ยวเดินทางที่เอาประกันภัย เช่น เรืออาจถูกกัก 
(Arrested) ณ ท่าเรือระหว่างทางจากการใช้สิทธิของเจ้าหนี้  

ในวรรคสองของข้อยกเว้น 4.6 ยังขยายความให้เป็นคุณกับผู้รับโอนสัญญาประกันภัยที่ได้ซื้อหรือ
ตกลงที่จะซื้อสินค้าที่เอาประกันภัยโดยสุจริตตามสัญญาที่มีผลผูกพัน เช่น สัญญาซื้อขาย เพื่อให้ผู้รับโอนสัญญา
ประกันภัยสามารถใช้สิทธิเรียกร้องสินไหมทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยที่รับโอนมา โดยไม่ถูกยกเว้นความคุ้มครอง
จากข้อยกเว้นนี้ 
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ข้อยกเว้น 4.7 ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะมีสาเหตุโดยตรง
หรือโดยอ้อมจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือปรมาณู (ต่างจากการใช้ค าว่า “อาวุธสงครามใดๆ (any Weapon of 
War)” ในข้อยกเว้น 4.7 ของ ICC (A) 1/1/82 ด้วยเหตุที่ก่อนปี ค.ศ. 1982 ประเทศมหาอ านาจบางประเทศเคยมีการ
ทดลองอาวุธนิวเคลียร์เพื่อการสงครามบนเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิค) รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ (Device) ที่ใช้การแตกตัว 
และ/หรือการรวมตัวของนิวเคลียร์หรือปรมาณูหรือปฏิกิริยาอย่างอ่ืนที่เหมือนกันหรือพลังหรือสิ่งที่มีกัมมันตภาพรังสี 
ก็รวมอยู่ในความหมายของข้อยกเว้นนี้ด้วย 
 ส าหรับ ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 จะมีข้อยกเว้นทั่วไปเพิ่มขึ้นหนึ่งข้อ คือ ข้อยกเว้นความ
เสียหายที่เกิดจาก “การจงใจท าให้เสียหายหรือการจงใจท าลายวัตถุที่เอาประกันภัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของวัตถุที่  
เอาประกันภัย โดยการกระท าละเมิดของบุคคลใดๆ หรือบุคคลหลายคน (deliberate damage to or deliberate 
destruction of the subject-matter insured or any part thereof by the wrongful act of any person or 
persons)” โดยก าหนดไว้เป็นข้อยกเว้น 4.7 ส่วนข้อยกเว้น 4.7 ของ ICC (A) 1/1/09 จะเป็นข้อยกเว้น 4.8 ของ ICC 
(B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 
  ข้อที่ 5.  ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นความไม่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยและความไม่เหมาะสม
ของเรือหรือยานพาหนะรวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่ง (Unseaworthiness and Unfitness Exclusion 
Clause) ข้อยกเว้นความคุ้มครองข้อนี้ก าหนดไว้เหมือนกันทั้ง ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 
โดยแบ่งพิจารณาข้อยกเว้นเร่ืองนี้ไว้ 2 ประการดังนี้ 

ข้อยกเว้น 5.1.1 จะยกเว้นความคุ้มครองความสูญเสียความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายของวัตถุที่เอา
ประกันภัย อันเกิดจากความไม่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย (Unseaworthiness) ของเรือ (Vessel) หรือยาน 
(Craft) เนื่องจากกฎหมาย Marine Insurance Act 1906 หรือ MIA 1906 ของประเทศอังกฤษ บัญญัติเป็นค ารับรอง
โดยปริยาย (Implied Warranty) ในมาตรา 39 (1) ให้เรือต้องมีสภาพท่ีสามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย (Seaworthy) 
ในเวลาที่เร่ิมต้นการเดินทางที่เอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบเฉพาะเที่ยว (Voyage Policy)  

แต่ด้วยการตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่า ผู้เอาประกันภัยสินค้าโดยทั่วไปแล้วไม่อยู่ในฐานะที่จะรับรู้
สภาพของเรือที่จะสามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น ผู้รับประกันภัยจึงสละประโยชน์จากการกระท าผิด  
ค ารับรองโดยปริยายใดๆ ในความสามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยของเรือ (waive any breach of the implied 
warranties of seaworthiness of the ship) รวมทั้งความเหมาะสมของเรือที่ใช้ขนวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ไปยัง
จุดหมายปลายทางตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด 5.3 ด้วยผลของข้อก าหนด 5.3 นี้ท าให้ข้อยกเว้น 5.1.1 มีผลเป็น
ข้อยกเว้นเฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รู้ถึง (Privy to) สภาพที่ไม่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยหรือความ 
ไม่เหมาะสมนั้น ในเวลาที่ท าการบรรทุกวัตถุที่เอาประกันภัยเข้าไปในเรือหรือยานที่ใช้บรรทุกสินค้า ตามข้อความที่
ก าหนดไว้ช่วงท้ายของข้อ 5.1.1 

นอกจากนี้ ยังมีข้อก้าหนด 5.2 ไม่ให้ข้อยกเว้น 5.1.1 ใช้บังคับกับกรณีที่สัญญาประกันภัยได้ถูก
โอนไปยังฝ่ายที่ใช้สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาประกันภัยที่รับโอนมา เช่น ผู้ซื้อสินค้าโดยสุจริตโดยมิได้เก่ียวข้องกับการ
ท าสัญญาขนส่ง 
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ข้อยกเว้น 5.1.2 จะยกเว้นความคุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก
ความไม่เหมาะสมของตู้คอนเทนเนอร์หรือยานพาหนะเพื่อการขนส่งวัตถุที่เอาประกันภัยได้อย่างปลอดภัย หากเป็น
กรณีที่การบรรทุกเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์หรือบรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะนั้น เป็นการด าเนินการ  

(1)  ก่อนเร่ิมต้นความคุ้มครองของการประกันภัย หรือ 
(2)  โดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยและบุคคลดังกล่าวได้รู้ถึงความ 

ไม่เหมาะสมเช่นนั้นในเวลาที่มีการบรรทุก (เช่น พบเห็นตู้คอนเทนเนอร์มีรูรั่วที่หลังคาก็ยังบรรทุกสินค้าเข้าไปในตู้คอน-
เทนเนอร์นั้น)  

ข้อที่ 6. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นภัยสงคราม (War Exclusion Clause) เป็นข้อยกเว้นไม่
คุ้มครองความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายอันมีสาเหตุมาจากสงครามและอาวุธสงครามและอ่ืนๆ ซึ่ง ICC (A) 
1/1/09 แบ่งเป็นข้อย่อย 3 ข้อดังนี้ (จากภาคผนวก ก. ข้อ 6) 
 

 
6.1 สงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจลต่อต้านรัฐบาล การโค่นล้มรัฐบาล หรือความขัดแย้งของ 

พลเรือนอันเกิดจากเหตุนั้น หรือการกระท าใดๆ อันเป็นปฏิปักษ์ที่กระท าโดยหรือท่ีกระท าต่อประเทศคู่สงคราม 
6.2  การจับกุม การยึด การกัก การหน่วงเหนี่ยว หรือการยึดครอง (ยกเว้นการกระท้าอันเป็นโจรสลัด) และผลที่

ตามมาจากการนั้น หรือความพยายามใดๆ ในการที่จะกระท าเช่นนั้น 
6.3  ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด ลูกระเบิดที่ถูกท้ิงไว้หรืออาวุธสงครามอื่นท่ีถูกทิ้งไว้ 

 
 

ข้อยกเว้น 6.1 เป็นข้อยกเว้นในกลุ่มภัยสงครามประเภทต่างๆ ที่มีการใช้ก าลังและอาวุธยุทโธปกรณ์
ในการสู้รบและท าลายกัน ดังเช่นตัวอย่างของเรือสินค้าที่ถูกท าลายในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียระหว่างประเทศอิรัก
และประเทศอิหร่าน 

ข้อยกเว้น 6.2 เก่ียวกับการกระท าทุกชนิดที่เป็นการยึดหรือเอาไปโดยศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามที่เข้า
ท าสงครามกัน รวมทั้งการเอาไปครอบครองโดยใช้ก าลัง และไม่คุ้มครองความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายอัน
เกิดจากผลที่ตามมาของการกระท าเหล่านี้ รวมถีงผลจากความพยายามที่จะกระท าการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ค าว่า “การ
กัก (Arrest)” ยังหมายถึงกระบวนการทางกฎหมายเก่ียวกับการกักเรือ ในขณะที่ค าว่า “การหน่วงเหนี่ยว (Restrain)” 
และ “การยึดครอง (Detainment)” ยังหมายถึง การที่สินค้าถูกยึดหน่วงไว้โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรระหว่างการตรวจสอบ
ตามกฎหมายศุลกากรด้วย  

อนึ่ง ส าหรับข้อยกเว้น 6.2 ของ ICC (A) 1/1/09 เท่านั้น จะมีข้อความ “ยกเว้นการกระท้าอันเป็น
โจรสลัด (Piracy Excepted)” ในวงเล็บหลังค าว่า การยึดครอง เพราะภัยที่เกิดจากการกระท าอันเป็นโจรสลัด เช่น 
การปล้นชิงเรือและ/หรือสินค้าเป็นภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ “ความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks)” แต่ ICC (B) 
1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 ไม่คุ้มครองความเสี่ยงภัยนี  และไม่มีข้อความ “ยกเว้นการกระท้าอันเป็นโจรสลัด” 
ในข้อยกเว้น 6.2 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-47 
 

 

ข้อยกเว้น 6.3 เก่ียวกับอาวุธสงครามประเภทต่างๆ เช่น ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโดที่หลงเหลือจากการ
เก็บกู้หลังสงคราม จึงอาจท าอันตรายกับเรือสินค้าที่เผอิญไปโดนอาวุธเหล่านี้หลังสงครามจบสิ้นไปแล้ว 
  ข้อที่ 7.  ข้อก าหนดข้อยกเว้นภัยการนัดหยุดงาน (Strikes Exclusion Clause) เป็นข้อยกเว้น 
ไม่คุ้มครองความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายอันมีสาเหตุมาจากการนัดหยุดงานและคนงานที่นัดหยุดงานและ
ความไม่สงบตลอดจนการก่อการร้ายและอ่ืนๆ ซึ่งทั้ ง ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 
แบ่งเป็น 4 ข้อย่อยเหมือนกันดังนี้ (จากภาคผนวก ก. ข้อ 7) 
 

 
7.1 ที่มีสาเหตุมาจาก คนงานที่นัดหยุดงาน คนงานที่ถูกปิดงานงดจ้างหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในความไม่สงบทาง

แรงงาน การจลาจล หรือการที่พลเรือนลุกฮือขึ้นต่อต้าน 
7.2 ที่เป็นผลมาจาก การนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง ความไม่สงบทางแรงงาน การจลาจล หรือการที่พลเรือน 

ลุกฮือขึ้นต่อต้าน 
7.3 ที่มีสาเหตุมาจากการกระท าของการก่อการร้ายอันเป็นการกระท าของบุคคลที่กระท าการในนามของ หรือ

เกี่ยวข้องกับองค์กรใดๆ ท่ีด าเนินกิจกรรมที่มุ่งต่อการโค่นล้มหรือการมีอิทธิพล โดยการใช้ก าลังหรือความรุนแรง 
ต่อรัฐบาลไม่ว่าจะตั้งขั้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

7.4 ที่มีสาเหตุมาจากบุคคลใดๆ ท่ีกระท าการจากมูลเหตุชักจูงใจทางการเมืองหรือลัทธิหรือศาสนา 
 
 

ข้อยกเว้นข้อ 7.1 เป็นข้อยกเว้นจากภัยที่เกิดขึ้นจากบุคคล ได้แก่ คนงานที่นัดหยุดงาน (Strikers) 
ร่วมท าการนัดหยุดงาน (Strikes) เมื่อมีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่ใม่อาจตกลงกับฝ่ายนายจ้าง ซึ่งอาจรุกรามถึงขั้น
ท าลายทรัพย์สินและสินค้า (เช่น สินค้าในโกดังท่าเรือหรือสินค้าในรถบรรทุกที่วิ่งออกมาจากท่าเรือ) หากมีการปิด
ท่าเรือห้ามคนงานเข้าท างาน คนงานท่ีถูกห้ามเข้าท างานเรียกว่า “Locked out Workmen” ข้อยกเว้นนี้ยังรวมถึง
บุคคลภายนอกที่สวมรอยเข้าร่วมการนัดหยุดงานของคนงาน และสาเหตุจากการจลาจลหรือการที่พลเรือนลุกฮือขึ้น
ต่อต้าน เมื่อมีผู้เข้าร่วมข้อพิพาทจนกลายเป็นความรุนแรงที่เกินกว่าข้อพิพาททางแรงงาน 

ข้อยกเว้นข้อ 7.2 เป็นข้อยกเว้นความสูญเสียหรือความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจาก 
(Resulting from) ข้อ 7.1 เช่น สินค้าพืชผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ ที่เน่าเสียเพราะไม่สามารถน าออกมาจาก
ท่าเรือที่มีการนัดหยุดงาน ค่าเช่าโกดังท่าเรือที่เพิ่มขึ้นเพราะเกิดการนัดหยุดงาน และหากเรือสินค้าตัดสินใจไม่ส่งมอบ
สินค้าเพราะเหตุเกิดการปิดท่าเรือที่มีการนัดหยุดงาน แต่ไปขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรืออ่ืนแทน ค่าใช้จ่ายการส่งสินค้า 
(Forwarding Charges) จากท่าเรืออ่ืนนั้นมายังท่าเรือปลายทาง เม่ือสิ้นสุดการนัดหยุดงานจะถูกยกเว้นโดยข้อยกเว้น
ข้อ 7.2 นี้ 

ข้อยกเว้นข้อ 7.3 เป็นข้อยกเว้นจากภัยการก่อการร้ายตามนิยามของการก่อการร้ายในข้อยกเว้นนี้ 
ข้อยกเว้นข้อ 7.4 เป็นข้อยกเว้นจากภัยที่มีสาเหตุมาจากการกระท าของบุคคลที่กระท าจากมูลเหตุ

ชักจูงใจทางทางการเมือง หรือลัทธิหรือศาสนา 
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ข้อยกเว้น 5.1.2 จะยกเว้นความคุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก
ความไม่เหมาะสมของตู้คอนเทนเนอร์หรือยานพาหนะเพื่อการขนส่งวัตถุที่เอาประกันภัยได้อย่างปลอดภัย หากเป็น
กรณีที่การบรรทุกเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์หรือบรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะนั้น เป็นการด าเนินการ  

(1)  ก่อนเร่ิมต้นความคุ้มครองของการประกันภัย หรือ 
(2)  โดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยและบุคคลดังกล่าวได้รู้ถึงความ 

ไม่เหมาะสมเช่นนั้นในเวลาที่มีการบรรทุก (เช่น พบเห็นตู้คอนเทนเนอร์มีรูรั่วที่หลังคาก็ยังบรรทุกสินค้าเข้าไปในตู้คอน-
เทนเนอร์นั้น)  

ข้อที่ 6. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นภัยสงคราม (War Exclusion Clause) เป็นข้อยกเว้นไม่
คุ้มครองความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายอันมีสาเหตุมาจากสงครามและอาวุธสงครามและอ่ืนๆ ซึ่ง ICC (A) 
1/1/09 แบ่งเป็นข้อย่อย 3 ข้อดังนี้ (จากภาคผนวก ก. ข้อ 6) 
 

 
6.1 สงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจลต่อต้านรัฐบาล การโค่นล้มรัฐบาล หรือความขัดแย้งของ 

พลเรือนอันเกิดจากเหตุนั้น หรือการกระท าใดๆ อันเป็นปฏิปักษ์ที่กระท าโดยหรือท่ีกระท าต่อประเทศคู่สงคราม 
6.2  การจับกุม การยึด การกัก การหน่วงเหนี่ยว หรือการยึดครอง (ยกเว้นการกระท้าอันเป็นโจรสลัด) และผลที่

ตามมาจากการนั้น หรือความพยายามใดๆ ในการที่จะกระท าเช่นนั้น 
6.3  ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด ลูกระเบิดที่ถูกท้ิงไว้หรืออาวุธสงครามอื่นท่ีถูกทิ้งไว้ 

 
 

ข้อยกเว้น 6.1 เป็นข้อยกเว้นในกลุ่มภัยสงครามประเภทต่างๆ ที่มีการใช้ก าลังและอาวุธยุทโธปกรณ์
ในการสู้รบและท าลายกัน ดังเช่นตัวอย่างของเรือสินค้าที่ถูกท าลายในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียระหว่างประเทศอิรัก
และประเทศอิหร่าน 

ข้อยกเว้น 6.2 เก่ียวกับการกระท าทุกชนิดที่เป็นการยึดหรือเอาไปโดยศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามที่เข้า
ท าสงครามกัน รวมทั้งการเอาไปครอบครองโดยใช้ก าลัง และไม่คุ้มครองความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายอัน
เกิดจากผลที่ตามมาของการกระท าเหล่านี้ รวมถีงผลจากความพยายามที่จะกระท าการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ค าว่า “การ
กัก (Arrest)” ยังหมายถึงกระบวนการทางกฎหมายเก่ียวกับการกักเรือ ในขณะที่ค าว่า “การหน่วงเหนี่ยว (Restrain)” 
และ “การยึดครอง (Detainment)” ยังหมายถึง การที่สินค้าถูกยึดหน่วงไว้โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรระหว่างการตรวจสอบ
ตามกฎหมายศุลกากรด้วย  

อนึ่ง ส าหรับข้อยกเว้น 6.2 ของ ICC (A) 1/1/09 เท่านั้น จะมีข้อความ “ยกเว้นการกระท้าอันเป็น
โจรสลัด (Piracy Excepted)” ในวงเล็บหลังค าว่า การยึดครอง เพราะภัยที่เกิดจากการกระท าอันเป็นโจรสลัด เช่น 
การปล้นชิงเรือและ/หรือสินค้าเป็นภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ “ความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks)” แต่ ICC (B) 
1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 ไม่คุ้มครองความเสี่ยงภัยนี  และไม่มีข้อความ “ยกเว้นการกระท้าอันเป็นโจรสลัด” 
ในข้อยกเว้น 6.2 
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ข้อยกเว้น 6.3 เก่ียวกับอาวุธสงครามประเภทต่างๆ เช่น ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโดที่หลงเหลือจากการ
เก็บกู้หลังสงคราม จึงอาจท าอันตรายกับเรือสินค้าที่เผอิญไปโดนอาวุธเหล่านี้หลังสงครามจบสิ้นไปแล้ว 
  ข้อที่ 7.  ข้อก าหนดข้อยกเว้นภัยการนัดหยุดงาน (Strikes Exclusion Clause) เป็นข้อยกเว้น 
ไม่คุ้มครองความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายอันมีสาเหตุมาจากการนัดหยุดงานและคนงานที่นัดหยุดงานและ
ความไม่สงบตลอดจนการก่อการร้ายและอ่ืนๆ ซึ่งทั้ ง ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 
แบ่งเป็น 4 ข้อย่อยเหมือนกันดังนี้ (จากภาคผนวก ก. ข้อ 7) 
 

 
7.1 ที่มีสาเหตุมาจาก คนงานที่นัดหยุดงาน คนงานที่ถูกปิดงานงดจ้างหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในความไม่สงบทาง

แรงงาน การจลาจล หรือการที่พลเรือนลุกฮือขึ้นต่อต้าน 
7.2 ที่เป็นผลมาจาก การนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง ความไม่สงบทางแรงงาน การจลาจล หรือการที่พลเรือน 

ลุกฮือขึ้นต่อต้าน 
7.3 ที่มีสาเหตุมาจากการกระท าของการก่อการร้ายอันเป็นการกระท าของบุคคลที่กระท าการในนามของ หรือ

เกี่ยวข้องกับองค์กรใดๆ ท่ีด าเนินกิจกรรมที่มุ่งต่อการโค่นล้มหรือการมีอิทธิพล โดยการใช้ก าลังหรือความรุนแรง 
ต่อรัฐบาลไม่ว่าจะตั้งขั้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

7.4 ที่มีสาเหตุมาจากบุคคลใดๆ ท่ีกระท าการจากมูลเหตุชักจูงใจทางการเมืองหรือลัทธิหรือศาสนา 
 
 

ข้อยกเว้นข้อ 7.1 เป็นข้อยกเว้นจากภัยที่เกิดขึ้นจากบุคคล ได้แก่ คนงานที่นัดหยุดงาน (Strikers) 
ร่วมท าการนัดหยุดงาน (Strikes) เมื่อมีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่ใม่อาจตกลงกับฝ่ายนายจ้าง ซึ่งอาจรุกรามถึงขั้น
ท าลายทรัพย์สินและสินค้า (เช่น สินค้าในโกดังท่าเรือหรือสินค้าในรถบรรทุกที่วิ่งออกมาจากท่าเรือ) หากมีการปิด
ท่าเรือห้ามคนงานเข้าท างาน คนงานที่ถูกห้ามเข้าท างานเรียกว่า “Locked out Workmen” ข้อยกเว้นนี้ยังรวมถึง
บุคคลภายนอกที่สวมรอยเข้าร่วมการนัดหยุดงานของคนงาน และสาเหตุจากการจลาจลหรือการที่พลเรือนลุกฮือขึ้น
ต่อต้าน เมื่อมีผู้เข้าร่วมข้อพิพาทจนกลายเป็นความรุนแรงที่เกินกว่าข้อพิพาททางแรงงาน 

ข้อยกเว้นข้อ 7.2 เป็นข้อยกเว้นความสูญเสียหรือความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจาก 
(Resulting from) ข้อ 7.1 เช่น สินค้าพืชผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ ที่เน่าเสียเพราะไม่สามารถน าออกมาจาก
ท่าเรือที่มีการนัดหยุดงาน ค่าเช่าโกดังท่าเรือที่เพิ่มขึ้นเพราะเกิดการนัดหยุดงาน และหากเรือสินค้าตัดสินใจไม่ส่งมอบ
สินค้าเพราะเหตุเกิดการปิดท่าเรือที่มีการนัดหยุดงาน แต่ไปขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรืออ่ืนแทน ค่าใช้จ่ายการส่งสินค้า 
(Forwarding Charges) จากท่าเรืออ่ืนนั้นมายังท่าเรือปลายทาง เม่ือสิ้นสุดการนัดหยุดงานจะถูกยกเว้นโดยข้อยกเว้น
ข้อ 7.2 นี้ 

ข้อยกเว้นข้อ 7.3 เป็นข้อยกเว้นจากภัยการก่อการร้ายตามนิยามของการก่อการร้ายในข้อยกเว้นนี้ 
ข้อยกเว้นข้อ 7.4 เป็นข้อยกเว้นจากภัยที่มีสาเหตุมาจากการกระท าของบุคคลที่กระท าจากมูลเหตุ

ชักจูงใจทางทางการเมือง หรือลัทธิหรือศาสนา 
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2. ข้อก้าหนดตามหมวดที่ 3-8 ของ ICC (A), (B), (C) 1/1/09 
ส าหรับข้อก าหนดทุกหมวดและทุกข้อย่อยของแต่ละหมวดตั้งแต่หมวดที่ 3 ถึงหมวดที่ 8 ของข้อก าหนด ICC 

(A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 จะเหมือนกันทุกข้อ รวมทั้งข้อความของ “หมายเหตุท้ายข้อก าหนด” 
และสามารถสรุปเนื้อหาโดยย่อได้ดังนี้ (ดูภาคผนวก ก. ประกอบ)  
 หมวดที่ 3: Duration (ระยะเวลาคุ้มครอง) ประกอบด้วยข้อย่อย 3 ข้อ ตั้งแต่ข้อ 8. ถึงข้อ 10. 
 ข้อ 8.  Transit Clause ว่าด้วยข้อก าหนดการขนส่งที่จะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่จากที่ใดจนถึงที่ใดและ
สิ้นสุดลงเมื่อใด เดิมเรียกข้อก าหนดนี้ว่า “Warehouse to Warehouse Clause” 
 ข้อ 9.  Termination of Contract of Carriage Clause ว่าด้วยข้อก าหนดการสิ้นสุดของสัญญาขนส่งซึ่ง
จะมีผลถึงการสิ้นสุดของระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 
 ข้อ 10. Change of Voyage Clause ว่าด้วยข้อก าหนดการเปลี่ยนการเดินทางหรือเที่ยวเดินทางของเรือ
หรือยานพาหนะที่ใช้ในการขนสง่ 
 หมวดที่ 4: Claims (การเรียกร้อง) ประกอบด้วยข้อย่อย 4 ข้อ ตั้งแต่ข้อ 11. ถึงข้อ 14. 
 ข้อ 11. Insurable Interest Clause ว่าด้วยข้อก าหนดส่วนได้เสียอันสามารถเอาประกันภัยได้ ซึ่งบังคับไว้
ว่าในเวลาที่เกิดการสูญเสีย ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียอันสามารถเอาประกันภัยได้ในวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ 
มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
 ข้อ 12. Forwarding Charges Clause ว่าด้วยข้อก าหนดค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง 
 ข้อ 13. Constructive Total Loss Clause ว่าด้วยข้อก าหนดความเสียหายเสมือนหนึ่งสิ้นเชิงซึ่งเป็นการ
ตีความว่าอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นความเสียหายเสมือนหนึ่งสิ้นเชิงที่จะเรียกร้องได้ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
 ข้อ 14. Increased Value Clause ว่าด้วยข้อก าหนดการประกนัภัยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินคา้ที่มกีารท า
ประกันภัยไว ้
 หมวดที่ 5: Benefit of Insurance (ประโยชน์จากการประกันภัย) มีเพียงข้อเดียวคือข้อ 15. 
 ข้อ 15. Not to Inure Clause ว่าด้วยข้อก าหนดที่ ห้ามมิให้ผู้ขนส่งเป็นผู้ ได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์
ประกันภัยสินค้าหรือห้ามท าประกันภัยสินค้าเพื่อผู้ขนส่ง 
 หมวดที่ 6: Minimising Losses (การลดความสูญเสีย) ประกอบด้วยข้อย่อย 2 ข้อ ตั้งแต่ข้อ 16. ถึง 
ข้อ 17. 
 ข้อ 16. Duty of Assured Clause ว่าด้วยข้อก าหนดหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและลูกจ้างและตัวแทนของ
ผู้เอาประกันภัยในการด าเนินมาตรการที่สมควรเพื่อการรักษาสิทธิ 
 ข้อ 17. Waiver Clause ว่าด้วยข้อก าหนดสละประโยชน์เพื่อมิให้เป็นการเสียสิทธิแก่ทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัย
และผู้รับประกันภัย 
 หมวดที่ 7: Avoidance of Delay (การหลีกเลี่ยงความล่าช้า) มีเพียงข้อเดียวคือ ข้อ 18. 
 ข้อ 18. Reasonable Despatch Clause ว่าด้วยข้อก าหนดซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ระบุให้ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
กระท าการด้วยความรวดเร็วอันควรเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

2-48    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

 เพื่อความสะดวกในการท าความเข้าใจถึงความเหมือนกันและต่างกันในเรื่องข้อยกเว้นระหว่างข้อก าหนด ICC 
(A) 1/1/09 กับข้อก าหนด ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 จึงแสดงการเปรียบเทียบโดยสรุปได้ตามตารางที่ 
2.3 ดังนี้ 

ตารางที่ 2.3 แสดงการเปรียบเทียบข้อยกเว้นความคุ้มครองระหว่าง ICC (A), (B), (C) 
 

ข้อก้าหนด ICC (B) และ (C) 1/1/09 ข้อก้าหนด ICC (A) 1/1/09 
ข้อ 4.1–4.6 
ข้อ 4.7 
ข้อ 4.8 
ข้อ 5.1–5.2 
ข้อ 6.1–6.3  
 
 
ข้อ 7.1–7.3 

ใช้ร่วมกัน 
ไม่มี 
คือ ข้อ 4.7 ของ ICC (A) 
ใช้ร่วมกัน 
ใช้ร่วมกัน แต่ว่าข้อ 6.2 หากเกิดจากการกระท้าอัน 
เป็นโจรสลัด เฉพาะ ICC (A) จะให้ความคุ้มครอง  
(Piracy Excepted)  
ใช้ร่วมกัน 

ขอ้ 4.7  (ของ ICC (B), (C) 1/1/09): deliberate damage to or deliberate destruction of the subject matter 
insured or any part thereof by the wrongful act of any person or persons 
 
ค้าแปล: การจงใจท าให้เสียหายหรือการจงใจท าลายวัตถุที่เอาประกันภัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่ งของวัตถุที่เอาประกันภัย
 โดยการกระท าละเมิดของบุคคลใดๆ หรือบุคคลหลายคน 

 
หมายเหตุ: 1) ผู้เอาประกันภัยสามารถขอซื้อความคุ้มครองภายใต้ข้อก าหนด “Institute Malicious Damage Clause” 
    1/8/82 เพื่อให้คุ้มครองความเสี่ยงภัยที่ถูกยกเว้นตามข้อยกเว้น 4.7 ภายใต้ข้อก าหนด ICC (B) 1/1/09 และ 
    ICC (C) 1/1/09 ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 
  2) กลุ่มของภัยสงคราม (War Risks) ทั้งสามกลุ่มที่เป็นข้อยกเว้นตามข้อก าหนดข้อ 6. ของ ICC (A), (B) และ (C) 
    1/1/09 เป็นภัยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยสงครามให้
    ผู้รับประกันภัย เพื่อให้ได้ความคุ้มครองภัยสงครามตามข้อก าหนด 2 ข้อ (คือ Risks Clause กับ General 
    Average Clause) ภายใต้หมวด “Risks Covered (ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง)” ของ Institute War Clauses 
    (Cargo) 1/1/09 
 3) กลุ่มของภัยการนัดหยุดงาน (Strikes Risks) ที่เป็นข้อยกเว้นตามข้อก าหนดข้อ 7. ของ ICC (A), (B) และ (C) 
  1/1/09 เป็นภัยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยการนัดหยุดงาน
  ให้ผู้รับประกันภัย เพื่อให้ได้ความคุ้มครองภัยการนัดหยุดงานตามข้อก าหนด 2 ข้อ (คือ Risks Clause กับ 
  General Average Clause) ภายใต้หมวด “Risks Covered (ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง)” ของ Institute Strikes 
  Clauses (Cargo) 1/1/09 
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2. ข้อก้าหนดตามหมวดที่ 3-8 ของ ICC (A), (B), (C) 1/1/09 
ส าหรับข้อก าหนดทุกหมวดและทุกข้อย่อยของแต่ละหมวดตั้งแต่หมวดที่ 3 ถึงหมวดที่ 8 ของข้อก าหนด ICC 

(A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 จะเหมือนกันทุกข้อ รวมทั้งข้อความของ “หมายเหตุท้ายข้อก าหนด” 
และสามารถสรุปเนื้อหาโดยย่อได้ดังนี้ (ดูภาคผนวก ก. ประกอบ)  
 หมวดที่ 3: Duration (ระยะเวลาคุ้มครอง) ประกอบด้วยข้อย่อย 3 ข้อ ตั้งแต่ข้อ 8. ถึงข้อ 10. 
 ข้อ 8.  Transit Clause ว่าด้วยข้อก าหนดการขนส่งที่จะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่จากที่ใดจนถึงที่ใดและ
สิ้นสุดลงเมื่อใด เดิมเรียกข้อก าหนดนี้ว่า “Warehouse to Warehouse Clause” 
 ข้อ 9.  Termination of Contract of Carriage Clause ว่าด้วยข้อก าหนดการสิ้นสุดของสัญญาขนส่งซึ่ง
จะมีผลถึงการสิ้นสุดของระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 
 ข้อ 10. Change of Voyage Clause ว่าด้วยข้อก าหนดการเปลี่ยนการเดินทางหรือเที่ยวเดินทางของเรือ
หรือยานพาหนะที่ใช้ในการขนสง่ 
 หมวดที่ 4: Claims (การเรียกร้อง) ประกอบด้วยข้อย่อย 4 ข้อ ตั้งแต่ข้อ 11. ถึงข้อ 14. 
 ข้อ 11. Insurable Interest Clause ว่าด้วยข้อก าหนดส่วนได้เสียอันสามารถเอาประกันภัยได้ ซึ่งบังคับไว้
ว่าในเวลาที่เกิดการสูญเสีย ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียอันสามารถเอาประกันภัยได้ในวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ 
มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
 ข้อ 12. Forwarding Charges Clause ว่าด้วยข้อก าหนดค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง 
 ข้อ 13. Constructive Total Loss Clause ว่าด้วยข้อก าหนดความเสียหายเสมือนหนึ่งสิ้นเชิงซึ่งเป็นการ
ตีความว่าอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นความเสียหายเสมือนหนึ่งสิ้นเชิงที่จะเรียกร้องได้ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
 ข้อ 14. Increased Value Clause ว่าด้วยข้อก าหนดการประกนัภัยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินคา้ที่มกีารท า
ประกันภัยไว ้
 หมวดที่ 5: Benefit of Insurance (ประโยชน์จากการประกันภัย) มีเพียงข้อเดียวคือข้อ 15. 
 ข้อ 15. Not to Inure Clause ว่าด้วยข้อก าหนดที่ ห้ามมิให้ผู้ขนส่งเป็นผู้ ได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์
ประกันภัยสินค้าหรือห้ามท าประกันภัยสินค้าเพื่อผู้ขนส่ง 
 หมวดที่ 6: Minimising Losses (การลดความสูญเสีย) ประกอบด้วยข้อย่อย 2 ข้อ ตั้งแต่ข้อ 16. ถึง 
ข้อ 17. 
 ข้อ 16. Duty of Assured Clause ว่าด้วยข้อก าหนดหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและลูกจ้างและตัวแทนของ
ผู้เอาประกันภัยในการด าเนินมาตรการที่สมควรเพื่อการรักษาสิทธิ 
 ข้อ 17. Waiver Clause ว่าด้วยข้อก าหนดสละประโยชน์เพื่อมิให้เป็นการเสียสิทธิแก่ทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัย
และผู้รับประกันภัย 
 หมวดที่ 7: Avoidance of Delay (การหลีกเลี่ยงความล่าช้า) มีเพียงข้อเดียวคือ ข้อ 18. 
 ข้อ 18. Reasonable Despatch Clause ว่าด้วยข้อก าหนดซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ระบุให้ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
กระท าการด้วยความรวดเร็วอันควรเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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 เพื่อความสะดวกในการท าความเข้าใจถึงความเหมือนกันและต่างกันในเรื่องข้อยกเว้นระหว่างข้อก าหนด ICC 
(A) 1/1/09 กับข้อก าหนด ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 จึงแสดงการเปรียบเทียบโดยสรุปได้ตามตารางที่ 
2.3 ดังนี้ 

ตารางที่ 2.3 แสดงการเปรียบเทียบข้อยกเว้นความคุ้มครองระหว่าง ICC (A), (B), (C) 
 

ข้อก้าหนด ICC (B) และ (C) 1/1/09 ข้อก้าหนด ICC (A) 1/1/09 
ข้อ 4.1–4.6 
ข้อ 4.7 
ข้อ 4.8 
ข้อ 5.1–5.2 
ข้อ 6.1–6.3  
 
 
ข้อ 7.1–7.3 

ใช้ร่วมกัน 
ไม่มี 
คือ ข้อ 4.7 ของ ICC (A) 
ใช้ร่วมกัน 
ใช้ร่วมกัน แต่ว่าข้อ 6.2 หากเกิดจากการกระท้าอัน 
เป็นโจรสลัด เฉพาะ ICC (A) จะให้ความคุ้มครอง  
(Piracy Excepted)  
ใช้ร่วมกัน 

ขอ้ 4.7  (ของ ICC (B), (C) 1/1/09): deliberate damage to or deliberate destruction of the subject matter 
insured or any part thereof by the wrongful act of any person or persons 
 
ค้าแปล: การจงใจท าให้เสียหายหรือการจงใจท าลายวัตถุที่เอาประกันภัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่ งของวัตถุที่เอาประกันภัย
 โดยการกระท าละเมิดของบุคคลใดๆ หรือบุคคลหลายคน 

 
หมายเหตุ: 1) ผู้เอาประกันภัยสามารถขอซื้อความคุ้มครองภายใต้ข้อก าหนด “Institute Malicious Damage Clause” 
    1/8/82 เพื่อให้คุ้มครองความเสี่ยงภัยที่ถูกยกเว้นตามข้อยกเว้น 4.7 ภายใต้ข้อก าหนด ICC (B) 1/1/09 และ 
    ICC (C) 1/1/09 ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 
  2) กลุ่มของภัยสงคราม (War Risks) ทั้งสามกลุ่มที่เป็นข้อยกเว้นตามข้อก าหนดข้อ 6. ของ ICC (A), (B) และ (C) 
    1/1/09 เป็นภัยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยสงครามให้
    ผู้รับประกันภัย เพื่อให้ได้ความคุ้มครองภัยสงครามตามข้อก าหนด 2 ข้อ (คือ Risks Clause กับ General 
    Average Clause) ภายใต้หมวด “Risks Covered (ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง)” ของ Institute War Clauses 
    (Cargo) 1/1/09 
 3) กลุ่มของภัยการนัดหยุดงาน (Strikes Risks) ที่เป็นข้อยกเว้นตามข้อก าหนดข้อ 7. ของ ICC (A), (B) และ (C) 
  1/1/09 เป็นภัยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยการนัดหยุดงาน
  ให้ผู้รับประกันภัย เพื่อให้ได้ความคุ้มครองภัยการนัดหยุดงานตามข้อก าหนด 2 ข้อ (คือ Risks Clause กับ 
  General Average Clause) ภายใต้หมวด “Risks Covered (ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง)” ของ Institute Strikes 
  Clauses (Cargo) 1/1/09 
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 หมวดที่ 8: Law and Practice (กฎหมายและวิธีปฏิบัต)ิ มีเพียงข้อเดียวคือ ข้อ 19. 
 ข้อ 19. English Law and Practice Clause ว่าด้วยข้อก าหนดวิธีปฏิบัติและกฎหมายของประเทศอังกฤษ
ที่จะต้องน ามาบังคับใช้กับกรมธรรม์ประกันภัย  

 หมายเหตุท้ายข้อก้าหนด: ในกรณีที่ต้องการให้มีการคุ้มครองต่อไปภายใต้ข้อ 9. หรือมีการแจ้งการเปลี่ยน
จุดหมายปลายทางภายใต้ข้อ 10. มีพันธกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยรู้ในทันทีและสิทธิในความ
คุ้มครองเช่นนั้นจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามพันธกรณีนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-51 
 

 

เรื่องที่ 2.4  
การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ 
   
  

การประกันภัยสินค้าท่ีขนส่งภายในประเทศ (Inland Transit Cargo Insurance) ถือว่าเป็นการประกันภัย
สินค้าอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเข้าไปมีบทบาทในการให้ความคุ้มครอง
ต่อความเสียหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่มีการขนส่งภายในอาณาเขตประเทศไทย เช่น การขนส่งสินค้าเพื่อการ
ซื้อขายภายในประเทศ การขนส่งสินค้าคงคลังในรูปแบบของโลจิสติกส์หรือการขนย้ายเครื่องจักรต่างๆ รวมไปถึงสินค้า
ที่มีการขนส่งระหว่างประเทศภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าขนส่งทางทะเลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  กรมธรรม์
ประกันภัยทางทะเล (Marine Cargo Insurance) โดยซื้อสินค้าภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายแบบ CIF แล้วก็ตาม แต่
กรมธรรม์ประกันภัยที่ทางผู้ขายในต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการจัดท าประกันภัยให้นั้น จะให้ความคุ้มครองสถานที่
ปลายทางเพียงที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยานเท่านั้น ไม่ได้ให้ความคุ้มครองไปจนถึงสถานที่สุดท้ายของผู้น าเข้า หรือ
แม้แต่การส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายแบบ FOB หรือ CFR หรือเงื่อนไขการซื้อขายอ่ืนๆ 
ที่ผู้ส่งออกไม่มีหน้าที่ในการจัดหากรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ส่งออกยังคงมีความเสี่ยงหากสินค้าได้รับความ
เสียหายในระหว่างการขนส่งจากโกดังไปยังเรือเดินสมุทรหรือเครื่องบินที่มารับสินค้า การประกันภัยสินค้าที่ขนส่ง
ภายในประเทศจึงเข้าไปมีบทบาทในการรับประกันภัยในช่วงของการขนส่งที่กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลให้ความ
คุ้มครองได้ไม่ทั่วถึง 

ในปัจจุบันนี้การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศเร่ิมมีบทบาทลดลงอย่างมากเนื่องจากเจ้าของสินค้า
มักผลักภาระการประกันภัยไปให้กับผู้ขนส่งสินค้าในรูปแบบของการประกันภั ยความรับผิดของผู้ขนส่ง แต่การ
ประกันภัยประเภทนี้ก็ยังเป็นการประกันภัยอีกประเภทหนึ่งที่จะให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียของ
สินค้าอย่างเต็มรูปแบบกว่าการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนสง่ เนื่องจากการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งมักจะ
มีจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ไม่เต็มมูลค่าที่แท้จริงของสินค้า อันเนื่องมาจากผู้ขนส่งต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
เร่ืองเบี้ยประกันภัย และการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งมักจะมีข้อยกเว้นมากกว่าการประกันภัยสินค้าที่ขนส่ง
ภายในประเทศ 

ในส่วนของความคุ้มครองและข้อยกเว้นส าหรับการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศนี้จะเหมือนกับ
การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีการขนส่งมาโดยทางเรือ ทางอากาศยานหรือยานพาหนะทางบก แต่ได้มี
การจัดท าเป็นภาษาไทยและมีความแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยหลายประการ เนื่องจากใช้กฎหมายของ
ประเทศไทยมาเป็นกฎหมายหลักในการพิจารณา หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการขนส่ง
สินค้า โดยมิได้ใช้กฎหมายอังกฤษมาปรับใช้ดังเช่นกรณีของการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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 หมวดที่ 8: Law and Practice (กฎหมายและวิธีปฏิบัต)ิ มีเพียงข้อเดียวคือ ข้อ 19. 
 ข้อ 19. English Law and Practice Clause ว่าด้วยข้อก าหนดวิธีปฏิบัติและกฎหมายของประเทศอังกฤษ
ที่จะต้องน ามาบังคับใช้กับกรมธรรม์ประกันภัย  

 หมายเหตุท้ายข้อก้าหนด: ในกรณีที่ต้องการให้มีการคุ้มครองต่อไปภายใต้ข้อ 9. หรือมีการแจ้งการเปลี่ยน
จุดหมายปลายทางภายใต้ข้อ 10. มีพันธกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยรู้ในทันทีและสิทธิในความ
คุ้มครองเช่นนั้นจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามพันธกรณีนี้ 
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เรื่องที่ 2.4  
การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ 
   
  

การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (Inland Transit Cargo Insurance) ถือว่าเป็นการประกันภัย
สินค้าอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเข้าไปมีบทบาทในการให้ความคุ้มครอง
ต่อความเสียหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่มีการขนส่งภายในอาณาเขตประเทศไทย เช่น การขนส่งสินค้าเพื่อการ
ซื้อขายภายในประเทศ การขนส่งสินค้าคงคลังในรูปแบบของโลจิสติกส์หรือการขนย้ายเครื่องจักรต่างๆ รวมไปถึงสินค้า
ที่มีการขนส่งระหว่างประเทศภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าขนส่งทางทะเลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  กรมธรรม์
ประกันภัยทางทะเล (Marine Cargo Insurance) โดยซื้อสินค้าภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายแบบ CIF แล้วก็ตาม แต่
กรมธรรม์ประกันภัยที่ทางผู้ขายในต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการจัดท าประกันภัยให้นั้น จะให้ความคุ้มครองสถานที่
ปลายทางเพียงที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยานเท่านั้น ไม่ได้ให้ความคุ้มครองไปจนถึงสถานที่สุดท้ายของผู้น าเข้า หรือ
แม้แต่การส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายแบบ FOB หรือ CFR หรือเงื่อนไขการซื้อขายอ่ืนๆ 
ที่ผู้ส่งออกไม่มีหน้าที่ในการจัดหากรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ส่งออกยังคงมีความเสี่ยงหากสินค้าได้รับความ
เสียหายในระหว่างการขนส่งจากโกดังไปยังเรือเดินสมุทรหรือเครื่องบินที่มารับสินค้า การประกันภัยสินค้าที่ขนส่ง
ภายในประเทศจึงเข้าไปมีบทบาทในการรับประกันภัยในช่วงของการขนส่งท่ีกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลให้ความ
คุ้มครองได้ไม่ทั่วถึง 

ในปัจจุบันนี้การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศเร่ิมมีบทบาทลดลงอย่างมากเนื่องจากเจ้าของสินค้า
มักผลักภาระการประกันภัยไปให้กับผู้ขนส่งสินค้าในรูปแบบของการประกันภั ยความรับผิดของผู้ขนส่ง แต่การ
ประกันภัยประเภทนี้ก็ยังเป็นการประกันภัยอีกประเภทหนึ่งที่จะให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียของ
สินค้าอย่างเต็มรูปแบบกว่าการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนสง่ เนื่องจากการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งมักจะ
มีจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ไม่เต็มมูลค่าที่แท้จริงของสินค้า อันเนื่องมาจากผู้ขนส่งต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
เร่ืองเบี้ยประกันภัย และการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งมักจะมีข้อยกเว้นมากกว่าการประกันภัยสินค้าที่ขนส่ง
ภายในประเทศ 

ในส่วนของความคุ้มครองและข้อยกเว้นส าหรับการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศนี้จะเหมือนกับ
การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีการขนส่งมาโดยทางเรือ ทางอากาศยานหรือยานพาหนะทางบก แต่ได้มี
การจัดท าเป็นภาษาไทยและมีความแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยหลายประการ เนื่องจากใช้กฎหมายของ
ประเทศไทยมาเป็นกฎหมายหลักในการพิจารณา หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการขนส่ง
สินค้า โดยมิได้ใช้กฎหมายอังกฤษมาปรับใช้ดังเช่นกรณีของการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ 
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2-52    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

1. ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ  
 การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะมีค าจ ากัดความซึ่งสื่อให้ผู้ เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย
รวมถึงฝ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เกิดความเข้าใจตรงกันในการอ่านหรือการตีความเนื้อหาภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย โดยมี
ค าจ ากัดความที่ส าคัญเพื่อการท าความเข้าใจในเจตนาของกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

1.1  “กรมธรรม์ประกันภัย” หมายความรวมถึง ใบค าขอเอาประกันภัย หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
เงื่อนไข ข้อยกเว้น ข้อก าหนด เอกสารแนบ ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ง ถือเป็น
ส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน 

1.2  “บริษัท” หมายถึง ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
1.3  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์

ประกันภัย ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท 
1.4  “จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด” หมายถึง จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อการเรียกร้องหรือต่ออุบัติเหตุ 

แต่ละครั้ง และจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อหนึ่งยานพาหนะ และจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้าต่อการเรียกร้องและต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและต่อหนึ่งยานพาหนะ ตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 

1.5  “จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวม” หมายถึง จ านวนเงินสูงสุดส าหรับค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยส่วนที่ยังเหลืออยู่ หลังจากถูกหักทุกครั้งด้วยจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไป
หรือที่บริษัทได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ (หากมี) ในระหว่างระยะเวลา
ประกันภัย เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น 

1.6  “ยานพาหนะขนส่ง” หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ตามลักษณะการระบุยานพาหนะขนส่งที่
ก าหนดไว้ในหมวดที่ 2 ข้อ 2.  
 
2. ผู้เอาประกันภัย  
 ผู้เอาประกันภัยคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศและมีหน้าที่ในการแจ้ง
รายละเอียดอันเกี่ยวกับการขนส่งทรัพย์สิน สิ่งของหรือสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสินค้าที่มีการขนส่งหรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้นและมีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยข้อเท็จจริงของรายละเอียดทรัพย์สิน มูลค่า เส้นทางการขนส่งและรายละเอียดอื่นๆ อันจ าเป็นต่อการพิจารณา
รับประกันภัยตามที่ผู้รับประกันภัยต้องการและต้องช าระค่าเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัยเป็นการตอบแทน  
 
3. ความคุ้มครอง 

3.1  การพิจารณาว่าวัตถุหรือทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัยได้นั้น หากถือตามหลักเกณฑ์ของการประกันภัย
สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะหมายถึง “สินค้าที่เอาประกันภัย” ซึ่งอาจรวมถึงสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ได้ระบุ
รายละเอียดไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันภัยและรายละเอียดการขนส่ง แต่ไม่รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์และสัตว์มีชีวิต 
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เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันภัยและรายละเอียดการขนส่งในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่แล้ว ตู้คอนเทนเนอร์จะเป็นทรัพย์สินของสายการเดินเรือซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอก มิใช่เป็นของ
เจ้าของสินค้า โดยตู้คอนเทนเนอร์จะได้รับความคุ้มครองอยู่ในหมวดหนึ่งของการประกันภัยตัวเรืออยู่แล้วจึงไม่สามารถ
ให้ความคุ้มครองเพิ่มได้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ 

3.2  ภัยที่คุ้มครองและขอบเขตความคุ้มครองของการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะให้ความ
คุ้มครองต่อการเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้าและเป็นภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันน าความเสียหาย
หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ภัยเหล่านี้อาจจะเป็นภัยจากธรรมชาติ เช่น ลมพายุ ฟ้าผ่า ฝนตก หรือ
ภัยจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การลักขโมย การโจรกรรม การจี้ การปล้น การแตกหักของสินค้าอันเนื่องมาจาก
การขนถ่ายหรือยานพาหนะพลิกคว่ า เป็นต้น เมื่อภัยดังกล่าวเกิดขึ้นกับทรัพย์สินนั้นก็จะท าให้เกิดความเสียหายหรือ
ความสูญเสียต่อเจ้าของสินค้า ผู้ซื้อสินค้าหรือบุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินหรือสินค้านั้นได้ 

3.3  การก าหนดทุนประกันภัยส าหรับการประกันภัยการขนส่งภายในประเทศนั้น จะก าหนดโดยใช้มูลค่าของ
การขนส่งในแต่ละรถบรรทุก เรือ หรือยานพาหนะอ่ืนๆ ส าหรับการขนส่งในแต่ละเที่ยวเป็นหลัก โดยยึดจากราย-
ละเอียดจากใบใบก ากับสินค้า ใบตราส่ง หรือเอกสารอันเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอ่ืนๆ โดยทุนประกันภัยดังกล่าวอาจ
ก าหนดจากราคาสินค้าที่รวมก าไรไว้แล้วหรืออาจเป็นราคาต้นทุนของสินค้านั้น ทางผู้รับประกันภัยก็สามารถพิจารณา
ได้ทั้งสองแบบ แต่จะต้องมีการชี้แจงกันเป็นเบื้องต้นให้ชัดเจนก่อนการพิจารณารับประกันภัย  

ส าหรับสินค้าที่มีการซื้อขายกันภายในประเทศนั้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นราคาที่ได้รวมก าไรไว้แล้ว เมื่อสินค้า 
ออกจากโรงงานและการก าหนดทุนประกันภัยนี้จะต้องเป็นราคาที่แท้จริง ไม่สูงหรือไม่ต่ ากว่าราคาสินค้าที่เป็นจริง หาก
ก าหนดทุนประกันภัยที่ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง จะต้องใช้กฎเกณฑ์การเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมาใช้ในกรณีการ
เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียต่อสินค้าที่เอาประกันภัย  

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ ได้มีการระบุหลักการในการก าหนดทุนประกันภัยไว้สองแบบ
ด้วยกัน ดังนี้  
  1)  กรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเที่ยว การก าหนดทุนประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
แบบขนส่งเฉพาะเท่ียวหรือแบบรายเที่ยว จะยึดจากจ านวนทุนประกันภัยท่ีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  
  2)  กรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา การก าหนดทุนประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบ
ก าหนดเวลาหรือแบบให้ความคุ้มครองภายในก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีจะยึดทุนประกันภัยจากการขนส่งในแต่ละ
เที่ยวการขนส่ง ดังที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งมา แต่จะไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่มีการระบุ
ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอท า
ประกันภัยเพิ่มจ านวนเงินที่จะให้คุ้มครองนอกเหนือจากรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์และผู้รับ
ประกันภัยได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะรับประกันภัยส าหรับทุนประกันภัยในส่วนที่เพิ่มนั้น ก็ให้ถือมูลค่ารวม
ของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งกับส่วนที่ผู้ เอาประกันภัยแจ้งท าประกันภัยเพิ่มนั้นเป็นจ านวน
เงินเอาประกันภัยเดียวกัน หรือในกรณีที่ไม่ได้แจ้งก็จะยึดตามราคาในใบก ากับสินค้าหรือใบส่งของหรือเอกสารใน
ลักษณะเดียวกัน หากไม่มีราคาเช่นนั้นก็ให้ใช้ราคาตลาดของสินค้าชนิดนั้น แต่จะไม่เกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับ
ผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ังที่ได้ก าหนดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามเอกสารแนบท้าย 
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2-52    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

1. ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ  
 การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะมีค าจ ากัดความซึ่งสื่อให้ผู้ เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย
รวมถึงฝ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เกิดความเข้าใจตรงกันในการอ่านหรือการตีความเนื้อหาภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย โดยมี
ค าจ ากัดความที่ส าคัญเพื่อการท าความเข้าใจในเจตนาของกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

1.1  “กรมธรรม์ประกันภัย” หมายความรวมถึง ใบค าขอเอาประกันภัย หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
เงื่อนไข ข้อยกเว้น ข้อก าหนด เอกสารแนบ ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ง ถือเป็น
ส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน 

1.2  “บริษัท” หมายถึง ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
1.3  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์

ประกันภัย ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท 
1.4  “จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด” หมายถึง จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อการเรียกร้องหรือต่ออุบัติเหตุ 

แต่ละครั้ง และจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อหนึ่งยานพาหนะ และจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้าต่อการเรียกร้องและต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและต่อหนึ่งยานพาหนะ ตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 

1.5  “จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวม” หมายถึง จ านวนเงินสูงสุดส าหรับค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยส่วนที่ยังเหลืออยู่ หลังจากถูกหักทุกครั้งด้วยจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไป
หรือที่บริษัทได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ (หากมี) ในระหว่างระยะเวลา
ประกันภัย เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น 

1.6  “ยานพาหนะขนส่ง” หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ตามลักษณะการระบุยานพาหนะขนส่งที่
ก าหนดไว้ในหมวดที่ 2 ข้อ 2.  
 
2. ผู้เอาประกันภัย  
 ผู้เอาประกันภัยคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศและมีหน้าที่ในการแจ้ง
รายละเอียดอันเกี่ยวกับการขนส่งทรัพย์สิน สิ่งของหรือสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสินค้าที่มีการขนส่งหรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้นและมีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยข้อเท็จจริงของรายละเอียดทรัพย์สิน มูลค่า เส้นทางการขนส่งและรายละเอียดอื่นๆ อันจ าเป็นต่อการพิจารณา
รับประกันภัยตามที่ผู้รับประกันภัยต้องการและต้องช าระค่าเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัยเป็นการตอบแทน  
 
3. ความคุ้มครอง 

3.1  การพิจารณาว่าวัตถุหรือทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัยได้นั้น หากถือตามหลักเกณฑ์ของการประกันภัย
สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะหมายถึง “สินค้าที่เอาประกันภัย” ซึ่งอาจรวมถึงสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ได้ระบุ
รายละเอียดไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันภัยและรายละเอียดการขนส่ง แต่ไม่รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์และสัตว์มีชีวิต 
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เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันภัยและรายละเอียดการขนส่งในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่แล้ว ตู้คอนเทนเนอร์จะเป็นทรัพย์สินของสายการเดินเรือซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอก มิใช่เป็นของ
เจ้าของสินค้า โดยตู้คอนเทนเนอร์จะได้รับความคุ้มครองอยู่ในหมวดหนึ่งของการประกันภัยตัวเรืออยู่แล้วจึงไม่สามารถ
ให้ความคุ้มครองเพิ่มได้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ 

3.2  ภัยที่คุ้มครองและขอบเขตความคุ้มครองของการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะให้ความ
คุ้มครองต่อการเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้าและเป็นภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันน าความเสียหาย
หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ภัยเหล่านี้อาจจะเป็นภัยจากธรรมชาติ เช่น ลมพายุ ฟ้าผ่า ฝนตก หรือ
ภัยจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การลักขโมย การโจรกรรม การจี้ การปล้น การแตกหักของสินค้าอันเนื่องมาจาก
การขนถ่ายหรือยานพาหนะพลิกคว่ า เป็นต้น เมื่อภัยดังกล่าวเกิดขึ้นกับทรัพย์สินนั้นก็จะท าให้เกิดความเสียหายหรือ
ความสูญเสียต่อเจ้าของสินค้า ผู้ซื้อสินค้าหรือบุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินหรือสินค้านั้นได้ 

3.3  การก าหนดทุนประกันภัยส าหรับการประกันภัยการขนส่งภายในประเทศนั้น จะก าหนดโดยใช้มูลค่าของ
การขนส่งในแต่ละรถบรรทุก เรือ หรือยานพาหนะอ่ืนๆ ส าหรับการขนส่งในแต่ละเที่ยวเป็นหลัก โดยยึดจากราย-
ละเอียดจากใบใบก ากับสินค้า ใบตราส่ง หรือเอกสารอันเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอ่ืนๆ โดยทุนประกันภัยดังกล่าวอาจ
ก าหนดจากราคาสินค้าที่รวมก าไรไว้แล้วหรืออาจเป็นราคาต้นทุนของสินค้านั้น ทางผู้รับประกันภัยก็สามารถพิจารณา
ได้ทั้งสองแบบ แต่จะต้องมีการชี้แจงกันเป็นเบื้องต้นให้ชัดเจนก่อนการพิจารณารับประกันภัย  

ส าหรับสินค้าที่มีการซื้อขายกันภายในประเทศนั้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นราคาที่ได้รวมก าไรไว้แล้ว เมื่อสินค้า 
ออกจากโรงงานและการก าหนดทุนประกันภัยนี้จะต้องเป็นราคาที่แท้จริง ไม่สูงหรือไม่ต่ ากว่าราคาสินค้าที่เป็นจริง หาก
ก าหนดทุนประกันภัยที่ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง จะต้องใช้กฎเกณฑ์การเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมาใช้ในกรณีการ
เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียต่อสินค้าที่เอาประกันภัย  

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ ได้มีการระบุหลักการในการก าหนดทุนประกันภัยไว้สองแบบ
ด้วยกัน ดังนี้  
  1)  กรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเที่ยว การก าหนดทุนประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
แบบขนส่งเฉพาะเท่ียวหรือแบบรายเที่ยว จะยึดจากจ านวนทุนประกันภัยท่ีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  
  2)  กรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา การก าหนดทุนประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบ
ก าหนดเวลาหรือแบบให้ความคุ้มครองภายในก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีจะยึดทุนประกันภัยจากการขนส่งในแต่ละ
เที่ยวการขนส่ง ดังที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งมา แต่จะไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่มีการระบุ
ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอท า
ประกันภัยเพิ่มจ านวนเงินที่จะให้คุ้มครองนอกเหนือจากรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์และผู้รับ
ประกันภัยได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะรับประกันภัยส าหรับทุนประกันภัยในส่วนที่เพิ่มนั้น ก็ให้ถือมูลค่ารวม
ของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งกับส่วนที่ผู้ เอาประกันภัยแจ้งท าประกันภัยเพิ่มนั้นเป็นจ านวน
เงินเอาประกันภัยเดียวกัน หรือในกรณีที่ไม่ได้แจ้งก็จะยึดตามราคาในใบก ากับสินค้าหรือใบส่งของหรือเอกสารใน
ลักษณะเดียวกัน หากไม่มีราคาเช่นนั้นก็ให้ใช้ราคาตลาดของสินค้าชนิดนั้น แต่จะไม่เกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับ
ผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ังที่ได้ก าหนดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามเอกสารแนบท้าย 
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 3.4 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียต่อสินค้าในระหว่างการขนส่ง 
    1)  ชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เว้นแต่ในกรณีกรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเที่ยว ซึ่งได้มีการสลัก
หลังโอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บุคคลอ่ืนและบุคคลนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมีส่วนได้เสียในสินค้าที่เอาประกันภัย
ในขณะเกิดความเสียหายหรือความสูญเสีย ผู้รับประกนภัยจะชดใช้ให้แก่บุคคลนั้นแทน 
  2)  ในกรณีเป็นความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ตามมูลค่าที่ แท้จริง
ของสินค้าที่เอาประกันภัยแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือชดใช้ตามส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยในกรณี
เป็นความเสียหายหรือความสูญเสียแต่เพียงบางส่วน หากปรากฏว่าสินค้าที่เอาประกันภัยในแต่ละคร้ังนั้นมีมูลค่าที่
แท้จริงสูงกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่างกันและผู้เอา
ประกันภัยต้องรับภาระร่วมเฉลี่ยความเสียหายหรือความสูญเสียตามส่วน 
  3)  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรือความสูญเสียเสมือนหนึ่งสิ้นเชิงตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ จะได้รับการพิจารณาชดใช้ต่อเมื่อความเสียหายหรือความสูญเสียสิ้นเชิงอย่างแท้จริงเป็นที่ปรากฏชัดว่า
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือค่าซ่อมแซมความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อรวมกับความ
เสียหายหรือความสูญเสียแล้วเกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย  
 
4. ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 ข้อยกเว้นที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ ถือเป็นข้อยกเว้นที่ก าหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยแบบเสี่ยงภัยทุกชนิด
และเงื่อนไขการประกันภัยแบบระบุภัย  
 4.1  ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากสงคราม ไม่ว่าจะมีการ
ประกาศหรือไม่ สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจลาจล 
การแข็งข้อ หรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึกและการใช้อ านาจของรัฐตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ 
ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด หรืออาวุธสงครามอ่ืนใด การนัดหยุดงานและการปิดงานงดจ้าง 
 4.2  ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ อันมีสาเหตุมาจากยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่ง เสื่อมสภาพหรือ 
ไม่เหมาะสมแก่การใช้บรรทุกขนส่งได้อย่างปลอดภัย  
 4.3  การบรรทุก การลากจูงที่ผิดหลักการขนส่งที่ปลอดภัยหรือบรรทุกผิดหลักการจัดระวาง หากว่าผู้เอา
ประกันภัยหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยได้รู้ถึงสภาพเช่นว่านั้นในเวลาที่ส่งมอบสินค้าที่เอาประกันภัยให้แก่
ผู้ขนส่ง 
 4.4  การเสื่อมสภาพหรือการเปลี่ยนสภาพโดยธรรมชาติของสินค้าที่เอาประกันภัยนั้นเอง 
  4.5  การรั่วไหลหรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ าหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของสินค้าที่เอา
ประกันภัย 
  4.6  การบรรจุ สภาพหีบห่อ หรือการใช้ภาชนะขนส่งท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอในการขนส่ง ซึ่งกระท าโดยผู้เอา
ประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย  
  4.7  ความชักช้าในการขนส่งไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม  รวมทั้งค่าเสียหายอันเกิดจากการส่งมอบ
ชักช้า 
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  4.8  การจงใจกระท าละเมิดของผู้เอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยมีส่วนรู้เห็นในการจงใจกระท าละเมิด
ของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยเพื่อท าให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง หรือสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ถูกท าลายหรือได้รับ
เสียหาย  
  4.9  ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากการแผ่รังสี หรือการแพร่
กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 
การแตกตัวหรือการระเบิดของสารกัมมันตรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือทรัพย์อันตรายอื่นใดอันอาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 
  4.10  ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นกับสินค้าที่ เอาประกันภัยในขณะที่ผู้เอาประกันภัย
สามารถเรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเล หรือกรมธรรม์ประกันภัย 
อ่ืนใดโดยไม่ต้องค านึงว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ท าขึ้นก่อนหรือหลังกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืน เว้นแต่ความ
เสียหายหรือความสูญเสียจะมากกว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืน ความเสียหายหรือความสูญเสีย
ส่วนที่เหลือจะได้รับการพิจารณาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  4.11  ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss) จากความเสียหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่
เอาประกันภัย เช่น การสูญเสียตลาด การหยุดชะงักของธุรกิจและสายการผลิต การเสียโอกาสในการใช้งาน เป็นต้น  
 
5. เงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ถือเป็นกรมธรรม์ฉบับมาตรฐาน
และใช้กันอยู่ภายในประเทศไทย โดยที่เงื่อนไขการประกันภัยมาตรฐานนี้ได้มีการปรับปรุงมาจากกรมธรรม์ประกันภัย
การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศเดิม ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่เม่ือปี 2550 เพื่อให้เงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ 
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเกิดความเหมาะสมกับสภาพการขนส่งอันเป็นลักษณะ “โลจิสติกส์” ในปัจจุบัน โดยได้มี
การจัดกรมธรรม์ประกันภัยออกเป็นสองลักษณะคือ การประกันภัยแบบก าหนดระยะเวลา และการประกันภัยแบบ
เฉพาะเที่ยว ซึ่งการประกันภัยทั้งในแบบก าหนดระยะเวลาและการประกันภัยแบบเฉพาะเที่ยวนี้ สามารถแบ่งความ
คุ้มครองออกได้เป็นสองลักษณะคือ ความคุ้มครอง “แบบเสี่ยงภัยทุกชนิด” และ ความคุ้มครอง “แบบระบุภัย”  

5.1  เงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับความคุ้มครองแบบเสี่ยงภัยทุกชนิด ถือเป็นเงื่อนไขความคุ้มครองที่มีความ
ครอบคลุมต่อกรณีการเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียต่อสินค้าที่กว้างที่สุด ซึ่งมีรายละเอียดของเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
  1)  ให้ความคุ้มครอง ความเสียหาย หรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัย
อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอก  
  2)  ให้ความคุ้มครอง ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้ง
ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัย
จะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย เว้นแต่ที่มีสาเหตุตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 5.2  เงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับแบบระบุภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสียของสินค้าที่ท า
การขนส่งอันเนื่องมาจากภัยพิบัติต่างๆ ตามที่ได้มีการระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้าย 
โดยแยกความคุ้มครองเป็นแต่ละประเภทของภัยได้ ดังนี้  
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��3_edit NT_328page.indd   86 2/28/2563 BE   8:29 PM



 

2-54    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

 3.4 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียต่อสินค้าในระหว่างการขนส่ง 
    1)  ชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เว้นแต่ในกรณีกรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเที่ยว ซึ่งได้มีการสลัก
หลังโอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บุคคลอ่ืนและบุคคลนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมีส่วนได้เสียในสินค้าที่เอาประกันภัย
ในขณะเกิดความเสียหายหรือความสูญเสีย ผู้รับประกนภัยจะชดใช้ให้แก่บุคคลนั้นแทน 
  2)  ในกรณีเป็นความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ตามมูลค่าที่ แท้จริง
ของสินค้าที่เอาประกันภัยแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือชดใช้ตามส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยในกรณี
เป็นความเสียหายหรือความสูญเสียแต่เพียงบางส่วน หากปรากฏว่าสินค้าที่เอาประกันภัยในแต่ละคร้ังนั้นมีมูลค่าที่
แท้จริงสูงกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่างกันและผู้เอา
ประกันภัยต้องรับภาระร่วมเฉลี่ยความเสียหายหรือความสูญเสียตามส่วน 
  3)  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรือความสูญเสียเสมือนหนึ่งสิ้นเชิงตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ จะได้รับการพิจารณาชดใช้ต่อเมื่อความเสียหายหรือความสูญเสียสิ้นเชิงอย่างแท้จริงเป็นที่ปรากฏชัดว่า
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือค่าซ่อมแซมความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อรวมกับความ
เสียหายหรือความสูญเสียแล้วเกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย  
 
4. ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 ข้อยกเว้นที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ ถือเป็นข้อยกเว้นที่ก าหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยแบบเสี่ยงภัยทุกชนิด
และเงื่อนไขการประกันภัยแบบระบุภัย  
 4.1  ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากสงคราม ไม่ว่าจะมีการ
ประกาศหรือไม่ สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจลาจล 
การแข็งข้อ หรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึกและการใช้อ านาจของรัฐตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ 
ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด หรืออาวุธสงครามอ่ืนใด การนัดหยุดงานและการปิดงานงดจ้าง 
 4.2  ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ อันมีสาเหตุมาจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง เสื่อมสภาพหรือ 
ไม่เหมาะสมแก่การใช้บรรทุกขนส่งได้อย่างปลอดภัย  
 4.3  การบรรทุก การลากจูงที่ผิดหลักการขนส่งที่ปลอดภัยหรือบรรทุกผิดหลักการจัดระวาง หากว่าผู้เอา
ประกันภัยหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยได้รู้ถึงสภาพเช่นว่านั้นในเวลาที่ส่งมอบสินค้าที่เอาประกันภัยให้แก่
ผู้ขนส่ง 
 4.4  การเสื่อมสภาพหรือการเปลี่ยนสภาพโดยธรรมชาติของสินค้าที่เอาประกันภัยนั้นเอง 
  4.5  การรั่วไหลหรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ าหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของสินค้าที่เอา
ประกันภัย 
  4.6  การบรรจุ สภาพหีบห่อ หรือการใช้ภาชนะขนส่งท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอในการขนส่ง ซึ่งกระท าโดยผู้เอา
ประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย  
  4.7  ความชักช้าในการขนส่งไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม  รวมทั้งค่าเสียหายอันเกิดจากการส่งมอบ
ชักช้า 
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  4.8  การจงใจกระท าละเมิดของผู้เอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยมีส่วนรู้เห็นในการจงใจกระท าละเมิด
ของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยเพื่อท าให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง หรือสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ถูกท าลายหรือได้รับ
เสียหาย  
  4.9  ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากการแผ่รังสี หรือการแพร่
กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 
การแตกตัวหรือการระเบิดของสารกัมมันตรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือทรัพย์อันตรายอื่นใดอันอาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 
  4.10  ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นกับสินค้าที่ เอาประกันภัยในขณะที่ผู้เอาประกันภัย
สามารถเรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเล หรือกรมธรรม์ประกันภัย 
อ่ืนใดโดยไม่ต้องค านึงว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ท าขึ้นก่อนหรือหลังกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืน เว้นแต่ความ
เสียหายหรือความสูญเสียจะมากกว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืน ความเสียหายหรือความสูญเสีย
ส่วนที่เหลือจะได้รับการพิจารณาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  4.11  ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss) จากความเสียหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่
เอาประกันภัย เช่น การสูญเสียตลาด การหยุดชะงักของธุรกิจและสายการผลิต การเสียโอกาสในการใช้งาน เป็นต้น  
 
5. เงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ถือเป็นกรมธรรม์ฉบับมาตรฐาน
และใช้กันอยู่ภายในประเทศไทย โดยที่เงื่อนไขการประกันภัยมาตรฐานนี้ได้มีการปรับปรุงมาจากกรมธรรม์ประกันภัย
การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศเดิม ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่เม่ือปี 2550 เพื่อให้เงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ 
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเกิดความเหมาะสมกับสภาพการขนส่งอันเป็นลักษณะ “โลจิสติกส์” ในปัจจุบัน โดยได้มี
การจัดกรมธรรม์ประกันภัยออกเป็นสองลักษณะคือ การประกันภัยแบบก าหนดระยะเวลา และการประกันภัยแบบ
เฉพาะเที่ยว ซึ่งการประกันภัยทั้งในแบบก าหนดระยะเวลาและการประกันภัยแบบเฉพาะเที่ยวนี้ สามารถแบ่งความ
คุ้มครองออกได้เป็นสองลักษณะคือ ความคุ้มครอง “แบบเสี่ยงภัยทุกชนิด” และ ความคุ้มครอง “แบบระบุภัย”  

5.1  เงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับความคุ้มครองแบบเสี่ยงภัยทุกชนิด ถือเป็นเงื่อนไขความคุ้มครองที่มีความ
ครอบคลุมต่อกรณีการเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียต่อสินค้าที่กว้างที่สุด ซึ่งมีรายละเอียดของเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
  1)  ให้ความคุ้มครอง ความเสียหาย หรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัย
อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอก  
  2)  ให้ความคุ้มครอง ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้ง
ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัย
จะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย เว้นแต่ที่มีสาเหตุตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 5.2  เงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับแบบระบุภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสียของสินค้าที่ท า
การขนส่งอันเนื่องมาจากภัยพิบัติต่างๆ ตามท่ีได้มีการระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้าย 
โดยแยกความคุ้มครองเป็นแต่ละประเภทของภัยได้ ดังนี้  
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  1)  อัคคีภัย การระเบิดและฟ้าผ่า 
  2)  ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง หรือสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุชน หรือโดนกับยานพาหนะ
อ่ืน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะรวมถึงหัวลากและหางลาก  หรือรถพ่วงของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้น 
เองด้วย 
  3)  เรือจมหรือเกยต้ืน เคร่ืองบินตก รถไฟตกราง รถรวมถึงหัวลากและหางลาก หรือรถพ่วงพลิกคว่ า
หรือตกถนน ตกสะพานหรือตกไหล่ทาง  
  4)  ภัยเพิ่มพิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 
6. เงื่อนไขพิเศษและเอกสารแนบท้าย  
 6.1  เงื่อนไขพิเศษ เงื่อนไขเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยแบบระบุภัย กรณีที่ผู้รับ
ประกันภัยอาจไม่สามารถรับประกันภัยในความคุ้มครองแบบเสี่ยงภัยทุกชนิดได้หรือผู้เอาประกันภัยต้องการที่จะ
ประหยัดเบี้ยประกันภัย อันเนื่องมาจากสินค้าบางประเภทจะมีความเสียหายได้ยาก ผู้เอาประกันภัยมักหันมาท า
ประกันภัยภายใต้เงื่อนไขในแบบระบุภัย แต่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นแต่ละประเภทของภัยตามความ 
จ าเป็นได้ ซึ่งมีรายละเอียดของภัยเพิ่มพิเศษดังต่อไปนี้  
  1)  การด าเนินการยกขนสินค้าที่เอาประกันภัยขึ้นไปยังยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และคุ้มครองตลอด
ระยะเวลาที่สินค้าที่เอาประกันภัยอยู่บนยานพาหนะที่ขนส่ง จนกระทั่งสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อสินค้าที่เอาประกันภัย
ได้ถูกขนถ่ายออกจากยานพาหนะนั้นจนหมดสิ้น ณ จุดหมายปลายทางตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  
ไม่ว่าการขนถ่ายนั้นจะด าเนินการโดยผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอื่นหรือเมื่อถึงก าหนดเวลาสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้แล้วแต่ว่าเวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน  
  2)  การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย 
ณ จุดเกิดอุบัติเหตุอันเป็นผลต่อเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง 
  3)  การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ 
  4)  การเปียกน้ าฝน หรือการเปียกน้ าอันเนื่องมาจากการที่น้ าทะเล น้ าในแม่น้ าหรือทางน้ าอ่ืนใดรั่วไหล
เข้าไปในรถ เรือ ยานพาหนะ หรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่เอาประกันภัย 
  5)  ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความ
เสียหายทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้
ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย เว้นแต่ที่มีสาเหตุตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นในหมวดที่ 3 
  6)  การจลาจล การนัดหยุดงาน และการปิดงานงดจ้าง ซึ่งภัยที่เกิดจากการจลาจลการนัดหยุดงานและ
การปิดงานงดจ้างนี้ ตามปกติจะเป็นเงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้นทั้งการประกันภัยภายใต้เงื่อนไขเสี่ยงภัยทุกชนิดและ
เงื่อนไขแบบระบุภัย แต่สามารถซื้อเพิ่มได้ โดยการยินยอมจากผู้รับประกันภัยโดยมีการเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มตาม
ความเหมาะสม 
 6.2  เอกสารแนบท้าย นอกจากจะมีการก าหนดเงื่อนไขพิเศษต่างๆ ที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ตามความ
ต้องการและข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยแล้ว ยังมีการจัดท าเอกสารแนบท้ายต่างๆ เพื่อเป็น

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การขยายความคุ้มครองที่ไม่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยมาตรฐาน ซึ่งมีเอกสารแนบต่างๆ ที่น ามาใช้เพื่อให้ตรง
ตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 

1)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศเพื่อคุ้มครองภัยเพิ่มพิเศษ  
(สค. 1) 

2)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยการก าหนดมูลค่าสินค้าที่
เอาประกันภัย (Agreed Value) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบเฉพาะรายเที่ยว (สค. 2) 

3)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเก็บเบี้ย
ประกันภัยชั่วคราวส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (สค. 3) 

4)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยเงื่อนไขการเก็บเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายเดือนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (สค. 4) 

(เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ทั้งสี่แบบตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้จาก
ภาคผนวก ข.) 
 
7. ข้อมูลที่ตอ้งการในการพิจารณารับประกันภัย  

เนื่องจากการขอเอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ ขนส่งภายในประเทศ จ าเป็นต้องใช้
รายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่ผู้รับประกันภัยต้องการเพื่อการพิจารณารับประกันภัย
และการออกเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

รายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบ 
ส้าหรับการพิจารณา 

รับประกันภัย 
ส้าหรับออกกรม 
ธรรม์ประกันภัย 

1.  ช่ือผู้เอาประกันภัย     
2.  ประเภทของสินค้า     
3.  จ านวนหีบห่อของสินค้า    
4.  จ านวนเงินเอาประกันภัย     
5.  เส้นทางการขนส่งสินค้า     
6.  เงื่อนไขความคุ้มครอง     
7.  ระยะเวลาเริ่มคุ้มครอง     
8.  ทะเบียนยานพาหนะและวันท่ีออกเดินทาง    
9.  ใบก ากับสินค้า    
10.  ใบตราส่ง    
11.  ส าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้าหรือ ส าเนาหนังสือ 
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12.  หนังสือแสดงตนตามทีส่ านักงาน ปปง. ก าหนด    
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  1)  อัคคีภัย การระเบิดและฟ้าผ่า 
  2)  ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง หรือสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุชน หรือโดนกับยานพาหนะ
อ่ืน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะรวมถึงหัวลากและหางลาก  หรือรถพ่วงของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้น 
เองด้วย 
  3)  เรือจมหรือเกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง รถรวมถึงหัวลากและหางลาก หรือรถพ่วงพลิกคว่ า
หรือตกถนน ตกสะพานหรือตกไหล่ทาง  
  4)  ภัยเพิ่มพิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 
6. เงื่อนไขพิเศษและเอกสารแนบท้าย  
 6.1  เงื่อนไขพิเศษ เงื่อนไขเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยแบบระบุภัย กรณีที่ผู้รับ
ประกันภัยอาจไม่สามารถรับประกันภัยในความคุ้มครองแบบเสี่ยงภัยทุกชนิดได้หรือผู้เอาประกันภัยต้องการที่จะ
ประหยัดเบี้ยประกันภัย อันเนื่องมาจากสินค้าบางประเภทจะมีความเสียหายได้ยาก ผู้เอาประกันภัยมักหันมาท า
ประกันภัยภายใต้เงื่อนไขในแบบระบุภัย แต่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นแต่ละประเภทของภัยตามความ 
จ าเป็นได้ ซึ่งมีรายละเอียดของภัยเพิ่มพิเศษดังต่อไปนี้  
  1)  การด าเนินการยกขนสินค้าที่เอาประกันภัยขึ้นไปยังยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และคุ้มครองตลอด
ระยะเวลาที่สินค้าที่เอาประกันภัยอยู่บนยานพาหนะที่ขนส่ง จนกระทั่งสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อสินค้าที่เอาประกันภัย
ได้ถูกขนถ่ายออกจากยานพาหนะนั้นจนหมดสิ้น ณ จุดหมายปลายทางตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  
ไม่ว่าการขนถ่ายนั้นจะด าเนินการโดยผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอื่นหรือเมื่อถึงก าหนดเวลาสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้แล้วแต่ว่าเวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน  
  2)  การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย 
ณ จุดเกิดอุบัติเหตุอันเป็นผลต่อเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง 
  3)  การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ 
  4)  การเปียกน้ าฝน หรือการเปียกน้ าอันเนื่องมาจากการที่น้ าทะเล น้ าในแม่น้ าหรือทางน้ าอ่ืนใดรั่วไหล
เข้าไปในรถ เรือ ยานพาหนะ หรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่เอาประกันภัย 
  5)  ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความ
เสียหายทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้
ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย เว้นแต่ที่มีสาเหตุตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นในหมวดที่ 3 
  6)  การจลาจล การนัดหยุดงาน และการปิดงานงดจ้าง ซึ่งภัยที่เกิดจากการจลาจลการนัดหยุดงานและ
การปิดงานงดจ้างนี้ ตามปกติจะเป็นเงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้นทั้งการประกันภัยภายใต้เงื่อนไขเสี่ยงภัยทุกชนิดและ
เงื่อนไขแบบระบุภัย แต่สามารถซื้อเพิ่มได้ โดยการยินยอมจากผู้รับประกันภัยโดยมีการเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มตาม
ความเหมาะสม 
 6.2  เอกสารแนบท้าย นอกจากจะมีการก าหนดเงื่อนไขพิเศษต่างๆ ที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ตามความ
ต้องการและข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยแล้ว ยังมีการจัดท าเอกสารแนบท้ายต่างๆ เพื่อเป็น

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การขยายความคุ้มครองที่ไม่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยมาตรฐาน ซึ่งมีเอกสารแนบต่างๆ ที่น ามาใช้เพื่อให้ตรง
ตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 

1)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศเพื่อคุ้มครองภัยเพิ่มพิเศษ  
(สค. 1) 

2)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยการก าหนดมูลค่าสินค้าที่
เอาประกันภัย (Agreed Value) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบเฉพาะรายเที่ยว (สค. 2) 

3)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเก็บเบี้ย
ประกันภัยชั่วคราวส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (สค. 3) 

4)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยเงื่อนไขการเก็บเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายเดือนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (สค. 4) 

(เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ทั้งสี่แบบตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้จาก
ภาคผนวก ข.) 
 
7. ข้อมูลที่ตอ้งการในการพิจารณารับประกันภัย  

เนื่องจากการขอเอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ ขนส่งภายในประเทศ จ าเป็นต้องใช้
รายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่ผู้รับประกันภัยต้องการเพื่อการพิจารณารับประกันภัย
และการออกเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

รายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบ 
ส้าหรับการพิจารณา 

รับประกันภัย 
ส้าหรับออกกรม 
ธรรม์ประกันภัย 

1.  ช่ือผู้เอาประกันภัย     
2.  ประเภทของสินค้า     
3.  จ านวนหีบห่อของสินค้า    
4.  จ านวนเงินเอาประกันภัย     
5.  เส้นทางการขนส่งสินค้า     
6.  เงื่อนไขความคุ้มครอง     
7.  ระยะเวลาเริ่มคุ้มครอง     
8.  ทะเบียนยานพาหนะและวันท่ีออกเดินทาง    
9.  ใบก ากับสินค้า    
10.  ใบตราส่ง    
11.  ส าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้าหรือ ส าเนาหนังสือ 
   ภพ. 20 

   

12.  หนังสือแสดงตนตามทีส่ านักงาน ปปง. ก าหนด    
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เรื่องที่ 2.5  
การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง 
   
  

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance) เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดท า
ขึ้นมาใหม่โดยใช้เงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ แบบเฉพาะส าหรับประเทศไทย โดยได้น าเนื้อหาสาระต่างๆ ภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (Inland Transit Cargo Insurace) มาปรับใช้ในบางหมวดของ
ความคุ้มครอง โดยกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ถือเป็นกรมธรรม์ประกันภัยฉบับแก้ไขในปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ด าเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าเท่านั้น ถือเป็นการประกันภัย 
ค้ าจุนอย่างหนึ่งโดยให้ความคุ้มครองต่อการเกิดความสูญหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับด าเนินการ
ขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างขนส่ง 

การจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ออกมาใหม่ ก็เพื่อให้เกิดความคุ้มครองตรงตามที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็น
เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าต้องการ เพื่อสามารถตอบสนองและช่วยประคองธุรกิจด้านการขนส่ง
สินค้าให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างไม่ติดขัด และเพื่อช่วยท าให้ธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้าของประเทศไทยสามารถ
ขยายตัวและแข่งขันกับธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าของต่างชาติที่ได้ขยายธุรกิจเชิงรุกมายังประเทศไทยได้ ในเรื่อง 
ข้อขัดแย้งด้านเงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากแต่เดิมนั้นไม่มีการจัดท ากรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทนี้ออกมาในตลาดประกันภัยในประเทศไทย ซึ่งแต่เดิมบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองส าหรับผู้รับจ้าง
ขนส่งสินค้าภายใต้กรมธรรม์สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศด้วย ท าให้เกิดข้อขัดแย้งและเกิดข้อสงสัยในการให้ความ
คุ้มครองรวมถึงข้อสงสัยในการตีความในชั้นศาล เพราะการประกันภัยในส่วนของผู้รับจ้างขนส่งสนิค้านัน้แต่เดิมนัน้ไม่มี
การจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยไว้ แต่ไปอาศัยความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จึงได้
เกิดข้อขัดแย้งด้านเงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ถึงแม้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้
ขนส่งนี้ จะจัดท าออกมาหลายปีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงท าให้ผู้เอาประกันภัย ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจประกันภัยยังคงตีความ
เนื้อหาของกรมธรรม์ประกันภัยไม่กระจ่างแจ้งเท่าที่ควร จึงเป็นผลท าให้เกิดความสับสนในการพิจารณาด้านเงื่อนไข
ความคุ้มครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 
1. ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ 
 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง จะมีค าจ ากัดความซึ่งสื่อให้ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยรวมถึง
ฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจตรงกันในการอ่านหรือการตีความเนื้อหาภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย โดยมี  
ค าจ ากัดความที่ส าคัญเพื่อการท าความเข้าใจในเจตนาของกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

1.1  “กรมธรรม์ประกันภัย” หมายความรวมถึง ใบค าขอเอาประกันภัย หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
เงื่อนไข ข้อยกเว้น ข้อก าหนด เอกสารแนบ ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรองและใบสลักหลังของกรมธรรม์ประกันภัย ซ่ึง ถือ
เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-59 
 

 

1.2  “บริษัท” หมายถึง ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
1.3  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย 
1.4  “จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด” หมายถึง จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อการเรียกร้องหรือต่ออุบัติเหตุ 

แต่ละคร้ังและจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อหนึ่งยานพาหนะโดยรวมถึงจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้าต่อการเรียกร้องและต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและต่อหนึ่งยานพาหนะ ตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย (ซึ่งจะเห็นได้ว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งจะมี
การให้ความคุ้มครองเรื่องการส่งมอบชักช้าไว้ด้วย ซึ่งในกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศไม่ได้ มีการ
ขยายความคุ้มครองไว้ อันเนื่องจากว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครอง “ความรับผิด” ของผู้ขนส่งสินค้า  
ซึ่งการส่งมอบชักช้าถือเป็นหนึ่งในความรับผิดที่ผู้ขนส่งพึงต้องมีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย) 

1.5  “จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวม” หมายถึง จ านวนเงินสูงสุดส าหรับค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยส่วนที่ยังเหลืออยู่ หลังจากถูกหักทุกครั้งด้วยจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้
ชดใช้ไปหรือที่ผู้รับประกันภัยได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ (หากมี) ในระหว่าง
ระยะเวลาประกันภัย เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น 

1.6  “ยานพาหนะขนส่ง” หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ตามลักษณะการระบุยานพาหนะขนส่งที่
ก าหนดไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 
2. ผู้เอาประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย คือ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าซึ่งมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงของรายละเอียดการประกันภัย
ตามที่ผู้รับประกันภัยต้องการและต้องช าระค่าเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัยเป็นการตอบแทน โดยการประกันภัย
ประเภทนี้จะเน้นให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้รับจ้างขนส่ง เพื่อให้มีการแยกกรมธรรม์กันอย่างเด็ดขาดระหว่างกรมธรรม์
ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศซึ่งให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของสินค้าและกรมธรรม์ประกันภัยความ
รับผิดของผู้ขนส่งซึ่งให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้รับจ้างขนส่งสินค้า เพื่อป้องกันการสับสนในการตีความด้านความ
คุ้มครองและข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 
3. ความคุ้มครอง 

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้าจะมีความคุ้มครองที่เป็นการเฉพาะ โดยให้ความคุ้มครอง
ต่อผู้รับจ้างขนส่งสินค้า กรณีที่ผู้รับจ้างขนส่งสินค้ารับสินค้าไว้ในครอบครองและในระหว่างการขนส่งท าให้เกิดความ
เสียหายหรือความสูญเสียต่อสินค้าที่รับจ้างขนส่ง ซึ่งต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียนั้น
ตามกฏหมายและเป็นความเสียหายหรือความสูญเสียที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมีรายละเอียด
ของความคุ้มครองดังนี้  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance) เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดท า
ขึ้นมาใหม่โดยใช้เงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ แบบเฉพาะส าหรับประเทศไทย โดยได้น าเนื้อหาสาระต่างๆ ภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (Inland Transit Cargo Insurace) มาปรับใช้ในบางหมวดของ
ความคุ้มครอง โดยกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ถือเป็นกรมธรรม์ประกันภัยฉบับแก้ไขในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ด าเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าเท่านั้น ถือเป็นการประกันภัย 
ค้ าจุนอย่างหนึ่งโดยให้ความคุ้มครองต่อการเกิดความสูญหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับด าเนินการ
ขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างขนส่ง 

การจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ออกมาใหม่ ก็เพื่อให้เกิดความคุ้มครองตรงตามที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็น
เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าต้องการ เพื่อสามารถตอบสนองและช่วยประคองธุรกิจด้านการขนส่ง
สินค้าให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างไม่ติดขัด และเพื่อช่วยท าให้ธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้าของประเทศไทยสามารถ
ขยายตัวและแข่งขันกับธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าของต่างชาติที่ได้ขยายธุรกิจเชิงรุกมายังประเทศไทยได้ ในเรื่อง 
ข้อขัดแย้งด้านเงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากแต่เดิมนั้นไม่มีการจัดท ากรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทนี้ออกมาในตลาดประกันภัยในประเทศไทย ซึ่งแต่เดิมบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองส าหรับผู้รับจ้าง
ขนส่งสินค้าภายใต้กรมธรรม์สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศด้วย ท าให้เกิดข้อขัดแย้งและเกิดข้อสงสัยในการให้ความ
คุ้มครองรวมถึงข้อสงสัยในการตีความในชั้นศาล เพราะการประกันภัยในส่วนของผู้รับจ้างขนส่งสนิค้านัน้แต่เดิมนัน้ไม่มี
การจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยไว้ แต่ไปอาศัยความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จึงได้
เกิดข้อขัดแย้งด้านเงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ถึงแม้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้
ขนส่งนี้ จะจัดท าออกมาหลายปีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงท าให้ผู้เอาประกันภัย ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจประกันภัยยังคงตีความ
เนื้อหาของกรมธรรม์ประกันภัยไม่กระจ่างแจ้งเท่าที่ควร จึงเป็นผลท าให้เกิดความสับสนในการพิจารณาด้านเงื่อนไข
ความคุ้มครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 
1. ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ 
 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง จะมีค าจ ากัดความซึ่งสื่อให้ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยรวมถึง
ฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจตรงกันในการอ่านหรือการตีความเนื้อหาภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย โดยมี  
ค าจ ากัดความที่ส าคัญเพื่อการท าความเข้าใจในเจตนาของกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

1.1  “กรมธรรม์ประกันภัย” หมายความรวมถึง ใบค าขอเอาประกันภัย หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
เงื่อนไข ข้อยกเว้น ข้อก าหนด เอกสารแนบ ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรองและใบสลักหลังของกรมธรรม์ประกันภัย ซ่ึง ถือ
เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน 
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1.2  “บริษัท” หมายถึง ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
1.3  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย 
1.4  “จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด” หมายถึง จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อการเรียกร้องหรือต่ออุบัติเหตุ 

แต่ละคร้ังและจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อหนึ่งยานพาหนะโดยรวมถึงจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้าต่อการเรียกร้องและต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและต่อหนึ่งยานพาหนะ ตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย (ซึ่งจะเห็นได้ว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งจะมี
การให้ความคุ้มครองเรื่องการส่งมอบชักช้าไว้ด้วย ซึ่งในกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศไม่ได้ มีการ
ขยายความคุ้มครองไว้ อันเนื่องจากว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครอง “ความรับผิด” ของผู้ขนส่งสินค้า  
ซึ่งการส่งมอบชักช้าถือเป็นหนึ่งในความรับผิดที่ผู้ขนส่งพึงต้องมีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย) 

1.5  “จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวม” หมายถึง จ านวนเงินสูงสุดส าหรับค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยส่วนที่ยังเหลืออยู่ หลังจากถูกหักทุกครั้งด้วยจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้
ชดใช้ไปหรือที่ผู้รับประกันภัยได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ (หากมี) ในระหว่าง
ระยะเวลาประกันภัย เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น 

1.6  “ยานพาหนะขนส่ง” หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ตามลักษณะการระบุยานพาหนะขนส่งที่
ก าหนดไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 
2. ผู้เอาประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย คือ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าซึ่งมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงของรายละเอียดการประกันภัย
ตามที่ผู้รับประกันภัยต้องการและต้องช าระค่าเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัยเป็นการตอบแทน โดยการประกันภัย
ประเภทนี้จะเน้นให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้รับจ้างขนส่ง เพื่อให้มีการแยกกรมธรรม์กันอย่างเด็ดขาดระหว่างกรมธรรม์
ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศซึ่งให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของสินค้าและกรมธรรม์ประกันภัยความ
รับผิดของผู้ขนส่งซึ่งให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้รับจ้างขนส่งสินค้า เพื่อป้องกันการสับสนในการตีความด้านความ
คุ้มครองและข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 
3. ความคุ้มครอง 

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้าจะมีความคุ้มครองที่เป็นการเฉพาะ โดยให้ความคุ้มครอง
ต่อผู้รับจ้างขนส่งสินค้า กรณีที่ผู้รับจ้างขนส่งสินค้ารับสินค้าไว้ในครอบครองและในระหว่างการขนส่งท าให้เกิดความ
เสียหายหรือความสูญเสียต่อสินค้าที่รับจ้างขนส่ง ซึ่งต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียนั้น
ตามกฏหมายและเป็นความเสียหายหรือความสูญเสียที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมีรายละเอียด
ของความคุ้มครองดังนี้  
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 3.1  ค าว่า “ของ” ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง หมายถึงทรัพย์สินหรือสินค้าที่ผู้รับจ้าง
ขนส่งสินค้ารับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างขนส่งสินค้าหรือเจ้าของสินค้า 
 3.2  ความสูญหายหรือความสูญเสียหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง
การขนส่งและในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่เมื่อของได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งจนกระทั่งส่งมอบของ
และเป็นการขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งความสูญหายหรือควา ม
เสียหายของของที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการขนขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งและการขนถ่ายออกจากยานพาหนะ
ขนส่งซึ่งกระท าโดยผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย 
 3.3  ความคุ้มครองตามข้อ 3.2 ข้างต้น จะเป็นไปตามการระบุยานพาหนะขนส่งในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งมีรายละเอียดของประเภทยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งดังต่อไปนี้ 
  1)  ในกรณียานพาหนะที่เป็นหัวรถลากเท่านั้น โดยไม่สามารถบรรทุกของได้เอง เมื่อได้มีการระบุ
หมายเลขตัวถังและทะเบียนของหัวรถลากไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย จะให้ความคุ้มครองความรับผิดของ 
ผู้เอาประกันภัยในส่วนของของที่ขนส่งโดยหัวรถลากนั้นโดยไม่ต้องระบุหมายเลขตัวถังและทะเบียนรถพ่วง 
  2)  ในกรณียานพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้เองและสามารถลากจูงรถพ่วงได้ด้วย จะต้องมีการระบุ
ทั้งหมายเลขตัวถังและทะเบียนของทั้งรถบรรทุกและรถพ่วงไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ หากระบุแต่หมายเลขตัวถังและ
ทะเบียนเพียงของรถบรรทุกหรือรถพ่วง จะให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยเฉพาะในส่วนของของที่
ขนส่งโดยยานพาหนะที่ระบุหมายเลขตัวถังและทะเบียนไว้เท่านั้น  
   ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองทั้งรถบรรทุกและรถพ่วง จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อ
หนึ่งยานพาหนะของรถบรรทุกและรถพ่วงให้คิดแยกจากกันไปในแต่ละยานพาหนะ 
  3)  ในกรณียานพาหนะที่ใช้ขนส่งทางน้ า เมื่อมีการระบุชื่อและหมายเลขทะเบียนของเรือยนต์ล า
ที่ขนส่งหรือเรือล าเลียงไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความรับผิดของ 
ผู้เอาประกันภัยในส่วนของของที่ขนส่งโดยเรือยนต์หรือเรือล าเลียงนั้นหรือในกรณีที่หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยระบุ
เฉพาะชื่อและหมายเลขทะเบียนเรือลากจูง โดยไม่ได้มีการระบุหมายเลขทะเบียนเรือล าเลียง กรมธรรม์ประกันภัย 
จะให้ความคุ้มครองเฉพาะในส่วนของของที่บรรทุกในเรือล าเลียง 4 ล าแรกที่ถูกลากจูงโดยเรือลากจูงล าที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
 3.4  การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งจะไม่มีการก าหนด “ทุนประกันภัย” ดังเช่นกรมธรรม์ประกันภัย
ทรัพย์สินหรือการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศตามปกติโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครอง
ในรูปแบบของ “การประกันภัยค้ าจุน” ประเภทหนึ่ง จึงมีการก าหนด “จ านวนเงินจ ากัดความรับผดิ” แทนการก าหนด 
“ทุนประกันภัย” จึงท าให้เกิดความแตกต่างไปจากกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศโดยสิ้นเชิง 
 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง สามารถก าหนดวงเงินจ ากัดความรับผิดได้หลายรูปแบบ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1)  การก าหนดวงเงินจ ากัดความรับผิดตามราคาที่แท้จริงของสินค้า โดยหลักเกณฑ์ของการก าหนด
วงเงินจ ากัดความรับผิดในลักษณะนี้ มีหลักการก าหนดโดยใช้ตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหรือสินค้าที่ท าการขนส่ง 
ดังเช่นการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ โดยตามปกติแล้วจะยึดราคาสินค้าจากรายละเอียดที่ระบุไว้ใน 
ใบตราส่ง ใบก ากับสินค้าหรือเอกสารการขนส่งสินค้าอ่ืนๆ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจจะเป็นมูลค่าสินค้าที่รวมก าไรไว้แล้ว
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หรืออาจเป็นเพียงราคาต้นทุน โดยการที่จะก าหนดมูลค่าของทรัพย์สินหรือสินค้าจากฐานราคาใด ก็จะต้องมีการชี้แจง
กันเป็นเบื้องต้นให้ชัดเจนก่อนการพิจารณารับประกันภัย ซึ่งตามปกติส าหรับสินค้าที่มีการซื้อขายกันภายในประเทศ
นั้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นราคาที่ได้รวมก าไรไว้แล้ว ก่อนหน้าที่จะมีการขนส่งสินค้าออกจากโรงงาน 

2)  การก าหนดวงเงินจ ากัดความรับผิดโดยใช้มูลค่าต่ ากว่ามูลค่าทีแ่ท้จริงของสินค้า ซึ่งการก าหนดวงเงิน
จ ากัดความรับผิดโดยใช้มูลค่าต่ ากว่ามูลค่าที่แทจ้ริงของสินค้า เรียกตามศัพท์ประกันภัยว่าความเสียหายส่วนแรก (First 
Loss Basis) นี้ จะเป็นผลดีต่อผู้เอาประกันภัยที่ไม่ต้องแบกรับภาระค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจ านวนตามราคาทีแ่ท้จริงของ
ทรัพย์สินหรือสินค้าที่รับจ้างขนส่ง โดยจะก าหนดวงเงินจ ากัดความรับผิดไว้เพียงส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดความประหยัด
เร่ืองเบี้ยประกันภัย แต่มีผลเสียคือ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแบกรับภาระส่วนต่างของมูลค่าสินค้าในส่วนที่เกินจากความ
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยไว้เองในกรณีที่สินค้าที่รับขนนั้นมีมูลค่าที่แท้จริงที่สูงกว่าวงเงินจ ากัดความรับผิดที่
ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ไว้มาก เช่น กรณีที่ผู้เอาประกันภัยรับขนส่งเครื่องจักรที่มีราคาสิบล้านบาท แต่ ขอเอา
ประกันภัยไว้เพียงหนึ่งล้านบาทต่อการเกิดเหตุในแต่ละครั้ง ซึ่งหากมีความเสียหายหรือความสูญเสียต่อเครื่องจักรนั้น 
ผู้เอาประกันภัยย่อมมีความเสี่ยงที่จะต้องรับภาระในค่าสินไหมทดแทนที่เกินจากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นอย่างมาก 

3.5  การก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งนี้ สามารถ
ก าหนดได้ไปตามแต่ละประเภทของเงื่อนไขความคุ้มครอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1)  ในกรณีที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเที่ยว จ านวนเงินเอาประกันภัยก็คือ จ านวน
จ ากัดความรับผิดดังที่ได้มีการระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
  2)  ในกรณีที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลาหรือแบบให้ความคุ้มครองภายในระยะเวลา
หนึ่งปี จะก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดในแต่ละเที่ยวการขนส่งตามที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง แต่จะไม่เกินจ านวน
เงินจ ากัดความรับผิดรวม จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อ
ยานพาหนะตามท่ีได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งเป็นลายลักษณ์-
อักษรเพื่อขอท าประกันภัยเพิ่มคุ้มครองเพื่อให้รวมถึงส่วนที่เกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อยานพาหนะด้วย โดยผู้รับประกันภัยได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะรับ
ประกันภัยส่วนที่เพิ ่มนั้น ก็ให้ถือมูลค่ารวมของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งหรือจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดต่อยานพาหนะกับส่วนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งท าประกันภัยเพิ่มมานัน้เป็นจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด  
  ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งให้บริษัทประกันภัยได้รับทราบก่อนล่วงหน้า ให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในใบก ากับ
สินค้า ใบตราส่ง หรือเอกสารในลักษณะเดียวกัน หากไม่มีราคาหรือเอกสารมาอ้างอิงเช่นนั้นให้ใช้ราคาตลาด แต่วงเงิน
จ ากัดความรับผิดตามราคาที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนั้นจะไม่เกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อยานพาหนะ  
 3.6  เมื่อของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนเกิดความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าในระหว่างระยะ 
เวลาประกันภัยโดยที่ผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายและเป็นกรณีที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ 
  1)  ชดใช้ตามจ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจ ากัดความรับผิดตามกฎหมายหรือตามความตกลงที่มี
ผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย หรือ 
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 3.1  ค าว่า “ของ” ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง หมายถึงทรัพย์สินหรือสินค้าที่ผู้รับจ้าง
ขนส่งสินค้ารับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างขนส่งสินค้าหรือเจ้าของสินค้า 
 3.2  ความสูญหายหรือความสูญเสียหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง
การขนส่งและในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่เมื่อของได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งจนกระทั่งส่งมอบของ
และเป็นการขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งความสูญหายหรือควา ม
เสียหายของของที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการขนขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งและการขนถ่ายออกจากยานพาหนะ
ขนส่งซึ่งกระท าโดยผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย 
 3.3  ความคุ้มครองตามข้อ 3.2 ข้างต้น จะเป็นไปตามการระบุยานพาหนะขนส่งในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งมีรายละเอียดของประเภทยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งดังต่อไปนี้ 
  1)  ในกรณียานพาหนะที่เป็นหัวรถลากเท่านั้น โดยไม่สามารถบรรทุกของได้เอง เมื่อได้มีการระบุ
หมายเลขตัวถังและทะเบียนของหัวรถลากไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย จะให้ความคุ้มครองความรับผิดของ 
ผู้เอาประกันภัยในส่วนของของที่ขนส่งโดยหัวรถลากนั้นโดยไม่ต้องระบุหมายเลขตัวถังและทะเบียนรถพ่วง 
  2)  ในกรณียานพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้เองและสามารถลากจูงรถพ่วงได้ด้วย จะต้องมีการระบุ
ทั้งหมายเลขตัวถังและทะเบียนของทั้งรถบรรทุกและรถพ่วงไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ หากระบุแต่หมายเลขตัวถังและ
ทะเบียนเพียงของรถบรรทุกหรือรถพ่วง จะให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยเฉพาะในส่วนของของที่
ขนส่งโดยยานพาหนะที่ระบุหมายเลขตัวถังและทะเบียนไว้เท่านั้น  
   ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองทั้งรถบรรทุกและรถพ่วง จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อ
หนึ่งยานพาหนะของรถบรรทุกและรถพ่วงให้คิดแยกจากกันไปในแต่ละยานพาหนะ 
  3)  ในกรณียานพาหนะที่ใช้ขนส่งทางน้ า เมื่อมีการระบุชื่อและหมายเลขทะเบียนของเรือยนต์ล า
ที่ขนส่งหรือเรือล าเลียงไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความรับผิดของ 
ผู้เอาประกันภัยในส่วนของของที่ขนส่งโดยเรือยนต์หรือเรือล าเลียงนั้นหรือในกรณีที่หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยระบุ
เฉพาะชื่อและหมายเลขทะเบียนเรือลากจูง โดยไม่ได้มีการระบุหมายเลขทะเบียนเรือล าเลียง กรมธรรม์ประกันภัย 
จะให้ความคุ้มครองเฉพาะในส่วนของของที่บรรทุกในเรือล าเลียง 4 ล าแรกที่ถูกลากจูงโดยเรือลากจูงล าที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
 3.4  การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งจะไม่มีการก าหนด “ทุนประกันภัย” ดังเช่นกรมธรรม์ประกันภัย
ทรัพย์สินหรือการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศตามปกติโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครอง
ในรูปแบบของ “การประกันภัยค้ าจุน” ประเภทหนึ่ง จึงมีการก าหนด “จ านวนเงินจ ากัดความรับผดิ” แทนการก าหนด 
“ทุนประกันภัย” จึงท าให้เกิดความแตกต่างไปจากกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศโดยสิ้นเชิง 
 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง สามารถก าหนดวงเงินจ ากัดความรับผิดได้หลายรูปแบบ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1)  การก าหนดวงเงินจ ากัดความรับผิดตามราคาที่แท้จริงของสินค้า โดยหลักเกณฑ์ของการก าหนด
วงเงินจ ากัดความรับผิดในลักษณะนี้ มีหลักการก าหนดโดยใช้ตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหรือสินค้าที่ท าการขนส่ง 
ดังเช่นการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ โดยตามปกติแล้วจะยึดราคาสินค้าจากรายละเอียดที่ระบุไว้ใน 
ใบตราส่ง ใบก ากับสินค้าหรือเอกสารการขนส่งสินค้าอ่ืนๆ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจจะเป็นมูลค่าสินค้าที่รวมก าไรไว้แล้ว

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-61 
 

 

หรืออาจเป็นเพียงราคาต้นทุน โดยการที่จะก าหนดมูลค่าของทรัพย์สินหรือสินค้าจากฐานราคาใด ก็จะต้องมีการชี้แจง
กันเป็นเบื้องต้นให้ชัดเจนก่อนการพิจารณารับประกันภัย ซึ่งตามปกติส าหรับสินค้าที่มีการซื้อขายกันภายในประเทศ
นั้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นราคาที่ได้รวมก าไรไว้แล้ว ก่อนหน้าที่จะมีการขนส่งสินค้าออกจากโรงงาน 

2)  การก าหนดวงเงินจ ากัดความรับผิดโดยใช้มูลค่าต่ ากว่ามูลค่าทีแ่ท้จริงของสินค้า ซึ่งการก าหนดวงเงิน
จ ากัดความรับผิดโดยใช้มูลค่าต่ ากว่ามูลค่าที่แทจ้ริงของสินค้า เรียกตามศัพท์ประกันภัยว่าความเสียหายส่วนแรก (First 
Loss Basis) นี้ จะเป็นผลดีต่อผู้เอาประกันภัยที่ไม่ต้องแบกรับภาระค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจ านวนตามราคาทีแ่ท้จริงของ
ทรัพย์สินหรือสินค้าที่รับจ้างขนส่ง โดยจะก าหนดวงเงินจ ากัดความรับผิดไว้เพียงส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดความประหยัด
เร่ืองเบี้ยประกันภัย แต่มีผลเสียคือ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแบกรับภาระส่วนต่างของมูลค่าสินค้าในส่วนที่เกินจากความ
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยไว้เองในกรณีที่สินค้าที่รับขนนั้นมีมูลค่าที่แท้จริงที่สูงกว่าวงเงินจ ากัดความรับผิดที่
ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ไว้มาก เช่น กรณีที่ผู้เอาประกันภัยรับขนส่งเครื่องจักรที่มีราคาสิบล้านบาท แต่ ขอเอา
ประกันภัยไว้เพียงหนึ่งล้านบาทต่อการเกิดเหตุในแต่ละครั้ง ซึ่งหากมีความเสียหายหรือความสูญเสียต่อเครื่องจักรนั้น 
ผู้เอาประกันภัยย่อมมีความเสี่ยงที่จะต้องรับภาระในค่าสินไหมทดแทนที่เกินจากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นอย่างมาก 

3.5  การก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งนี้ สามารถ
ก าหนดได้ไปตามแต่ละประเภทของเงื่อนไขความคุ้มครอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1)  ในกรณีที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเที่ยว จ านวนเงินเอาประกันภัยก็คือ จ านวน
จ ากัดความรับผิดดังที่ได้มีการระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
  2)  ในกรณีที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลาหรือแบบให้ความคุ้มครองภายในระยะเวลา
หนึ่งปี จะก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดในแต่ละเที่ยวการขนส่งตามที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง แต่จะไม่เกินจ านวน
เงินจ ากัดความรับผิดรวม จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อ
ยานพาหนะตามท่ีได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งเป็นลายลักษณ์-
อักษรเพื่อขอท าประกันภัยเพิ่มคุ้มครองเพื่อให้รวมถึงส่วนที่เกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อยานพาหนะด้วย โดยผู้รับประกันภัยได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะรับ
ประกันภัยส่วนที่เพิ ่มนั้น ก็ให้ถือมูลค่ารวมของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งหรือจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดต่อยานพาหนะกับส่วนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งท าประกันภัยเพิ่มมานัน้เป็นจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด  
  ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งให้บริษัทประกันภัยได้รับทราบก่อนล่วงหน้า ให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในใบก ากับ
สินค้า ใบตราส่ง หรือเอกสารในลักษณะเดียวกัน หากไม่มีราคาหรือเอกสารมาอ้างอิงเช่นนั้นให้ใช้ราคาตลาด แต่วงเงิน
จ ากัดความรับผิดตามราคาที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนั้นจะไม่เกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อยานพาหนะ  
 3.6  เมื่อของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนเกิดความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าในระหว่างระยะ 
เวลาประกันภัยโดยที่ผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายและเป็นกรณีที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ 
  1)  ชดใช้ตามจ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจ ากัดความรับผิดตามกฎหมายหรือตามความตกลงที่มี
ผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย หรือ 
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  2)  ชดใช้โดยตรงให้แก่บุคคลภายนอกผู้มีสิทธิเรียกร้องตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของของที่ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิด แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
และเมื่อรวมกันแล้วไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
  3)  ในกรณีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้า ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ตามความ
เสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเช่นจะพึงก าหนดให้ในเหตุของสูญหายหรือเสียหายสิ้นเชิง  หรือไม่เกิน
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้าต่อการเรียกร้องหรือต่ออุบัติเหตุแต่
ละครั้งและต่อยานพาหนะที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า ผู้รับประกันภัยก็
จะชดใช้ให้ส าหรับจ านวนที่น้อยกว่า  
 การชดใช้ข้างต้น จะอยู่ภายใต้บังคับว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดเองก่อนในความเสียหายส่วนแรกตาม
จ านวนที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้วหักด้วยมูลค่าซาก (หากมี) โดยความเสียหายส่วนที่เหลือ ผู้รับ
ประกันภัยจะรับผิดไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมตามที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า ผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้ให้ส าหรับจ านวนที่น้อยกว่า 
 ความคุ้มครองข้างต้นจะเป็นไปตามการระบุยานพาหนะขนส่งในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
เอกสารแนบท้าย โดยกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งนี้ จ าเป็นต้องระบุรายละเอียดของยานพาหนะก่อน
หรือเมื่อเริ่มมีการขนส่งสินค้า เพื่อสามารถให้ความคุ้มครองในภัยต่างๆ ตามเงื่อนไขการประกันภัยได้ มิเช่นนั้นจะไม่ได้
รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยหากความสูญหายหรือความเสียหายเกิดขึ้นจากยานพาหนะที่
ไม่ได้แจ้งให้บริษัทประกันภัยได้รับทราบเพื่อบันทึกลงในหน้าตารางกรมธรรม์หรือในเอกสารแนบท้าย  
 
4. ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งจะไม่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญหายหรือความสูญเสียหรือส่งมอบ
ชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน อันมีสาเหตุมาจากข้อยกเว้นหลักสองแบบคือ ข้อยกเว้นตามกฎหมายและ
ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 4.1  ข้อยกเว้นตามกฎหมายจะยึดถือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 8 ในหมวด “รับขน” 
ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดนี้ได้รวมการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าไว้ด้วยกัน ซึ่งสามารถแยก
ประเด็นข้อยกเว้นตามกฎหมายส าหรับการขนส่งสินค้าได้ดังนี้ 
  1)  เหตุสุดวิสัย  
  2)  สภาพแห่งของนั้นเอง  
  3)  ความผิดของผู้ส่งของหรือผู้รับตราส่ง 
  4)  ความบกพร่องหรือความผิดพลาดในเอกสารหรือค าสั่งเกี่ยวกับของที่รับขน ซึ่งผู้ส่งของได้มอบให้ไว้แก่
ผู้เอาประกันภัย 
  4.2  ข้อยกเว้นภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย  
  1)  การร่ัวไหลหรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ าหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของของที่รับขน 
การบรรจุ การหีบห่อหรือการใช้ภาชนะขนส่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอในการขนส่งไม่ว่ากระท าโดยผู้เอาประกันภัย หรือ
ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลอื่นใดที่ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบด้วย 
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  2)  การกระท าโดยเจตนามุ่งร้ายของบุคคลใดก็ตามที่มิใช่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยเพื่อท าให้ยาน 
พาหนะขนส่งหรือของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนไว้ถูกท าลายหรือเสียหาย 
  3)  การส่งมอบของให้แก่บุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้รับตราส่งหรือผู้รับของ การส่งของผิดจุดหมายปลายทางรวมถึง
การที่มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือประเพณีทางการค้าเก่ียวกับการส่งมอบของ 
  4)  การขนส่งโดยบุคคลหรือยานพาหนะอ่ืนที่มิได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตความคุ้มครองที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 2 ข้อ 2  
  5)  การขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้โอนขาย
ไปแล้วไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้วหรือไม่หรือเป็นยานพาหนะที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ครอบครองหรือ
ใช้งานตามสัญญาที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ  
  6)  การขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งโดยที่ผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุมไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามที่
กฎหมายก าหนด 
  7)  การที่ยานพาหนะขนส่งเสื่อมสภาพหรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ขนส่ง  หรือการบรรทุกเกินขนาด
น้ าหนักบรรทุก หรือลากจูงเกินขนาดที่ยานพาหนะขนส่งเหล่านั้นจะสามารถขนส่งได้อย่างปลอดภัย  
  8)  การบรรทุกผิดหลักการจัดระวาง การลากจูงที่ผิดหลักการขนส่งที่ปลอดภัยรวมถึงการที่ผู้ขนส่งไม่มีสิ่ง
ป้องกันความเสียหายของของที่รับขน ซึ่งจ าเป็นต้องมีตามปกติในการขนส่ง 
  9)  การที่ผู้ขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาเสพติดให้โทษ หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
  10)  การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ปรากฎร่องรอยการชิงทรัพย์หรือการโจรกรรม รวมทั้งการ
ชิงทรัพย์และการโจรกรรมโดยลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย 
  11)  การลักทรัพย์ในระหว่างที่ยานพาหนะขนส่งถูกทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลและยังอยู่ในวิสัยที่ ผู้ขับขี่ หรือ 
ผู้ควบคุมยานพาหนะขนส่ง หรือผู้เอาประกันภัยจะดูแลยานพาหนะนั้นได้ 
  12)  ทรัพย์สินหรือของที ่ได้รับการยกเว้นภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย การขนส่งของ
ต่อไปนี้ ถือเป็นทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่ผู้ส่งของได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้  
ผู้เอาประกันภัยทราบแล้วก่อนการขนส่งหรือได้มีการจดแจ้งทรัพย์นั้นไว้ในใบตราส่งหรือเอกสารการขนส่งของผู้เอา
ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบก่อนเร่ิมต้นการขนส่งและบริษัทได้ตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมซึ่งมีเพียงทรัพย์สินบางรายการที่สามารถจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ 
ดังมีรายละเอียดดังนี้  

- เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองค าแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี หรือของมีค่าสูงอย่างอ่ืน 
- เงินตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือประทวนสินค้า 
- ศิลปวัตถุที่มีมูลค่าต่อชิ้นเกินกว่าสองหมื่นบาทหรือโบราณวัตถุ  
- ของที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติดให้โทษ  
- ทรัพย์อันตราย วัตถุอันตราย วัตถุระเบิด อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รวมทั้งอาวุธสงคราม 
- ทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยหรือที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของร่วม  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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  2)  ชดใช้โดยตรงให้แก่บุคคลภายนอกผู้มีสิทธิเรียกร้องตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของของที่ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิด แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
และเมื่อรวมกันแล้วไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
  3)  ในกรณีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้า ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ตามความ
เสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเช่นจะพึงก าหนดให้ในเหตุของสูญหายหรือเสียหายสิ้นเชิง  หรือไม่เกิน
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้าต่อการเรียกร้องหรือต่ออุบัติเหตุแต่
ละครั้งและต่อยานพาหนะที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า ผู้รับประกันภัยก็
จะชดใช้ให้ส าหรับจ านวนที่น้อยกว่า  
 การชดใช้ข้างต้น จะอยู่ภายใต้บังคับว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดเองก่อนในความเสียหายส่วนแรกตาม
จ านวนที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้วหักด้วยมูลค่าซาก (หากมี) โดยความเสียหายส่วนที่เหลือ ผู้รับ
ประกันภัยจะรับผิดไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมตามที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า ผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้ให้ส าหรับจ านวนที่น้อยกว่า 
 ความคุ้มครองข้างต้นจะเป็นไปตามการระบุยานพาหนะขนส่งในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
เอกสารแนบท้าย โดยกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งนี้ จ าเป็นต้องระบุรายละเอียดของยานพาหนะก่อน
หรือเมื่อเริ่มมีการขนส่งสินค้า เพื่อสามารถให้ความคุ้มครองในภัยต่างๆ ตามเงื่อนไขการประกันภัยได้ มิเช่นนั้นจะไม่ได้
รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยหากความสูญหายหรือความเสียหายเกิดขึ้นจากยานพาหนะที่
ไม่ได้แจ้งให้บริษัทประกันภัยได้รับทราบเพื่อบันทึกลงในหน้าตารางกรมธรรม์หรือในเอกสารแนบท้าย  
 
4. ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งจะไม่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญหายหรือความสูญเสียหรือส่งมอบ
ชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน อันมีสาเหตุมาจากข้อยกเว้นหลักสองแบบคือ ข้อยกเว้นตามกฎหมายและ
ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 4.1  ข้อยกเว้นตามกฎหมายจะยึดถือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 8 ในหมวด “รับขน” 
ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดนี้ได้รวมการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าไว้ด้วยกัน ซึ่งสามารถแยก
ประเด็นข้อยกเว้นตามกฎหมายส าหรับการขนส่งสินค้าได้ดังนี้ 
  1)  เหตุสุดวิสัย  
  2)  สภาพแห่งของนั้นเอง  
  3)  ความผิดของผู้ส่งของหรือผู้รับตราส่ง 
  4)  ความบกพร่องหรือความผิดพลาดในเอกสารหรือค าสั่งเกี่ยวกับของที่รับขน ซึ่งผู้ส่งของได้มอบให้ไว้แก่
ผู้เอาประกันภัย 
  4.2  ข้อยกเว้นภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย  
  1)  การร่ัวไหลหรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ าหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของของที่รับขน 
การบรรจุ การหีบห่อหรือการใช้ภาชนะขนส่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอในการขนส่งไม่ว่ากระท าโดยผู้เอาประกันภัย หรือ
ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลอื่นใดที่ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบด้วย 
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  2)  การกระท าโดยเจตนามุ่งร้ายของบุคคลใดก็ตามที่มิใช่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยเพื่อท าให้ยาน 
พาหนะขนส่งหรือของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนไว้ถูกท าลายหรือเสียหาย 
  3)  การส่งมอบของให้แก่บุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้รับตราส่งหรือผู้รับของ การส่งของผิดจุดหมายปลายทางรวมถึง
การที่มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือประเพณีทางการค้าเก่ียวกับการส่งมอบของ 
  4)  การขนส่งโดยบุคคลหรือยานพาหนะอ่ืนที่มิได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตความคุ้มครองที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 2 ข้อ 2  
  5)  การขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้โอนขาย
ไปแล้วไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้วหรือไม่หรือเป็นยานพาหนะที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ครอบครองหรือ
ใช้งานตามสัญญาที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ  
  6)  การขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งโดยที่ผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุมไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามที่
กฎหมายก าหนด 
  7)  การที่ยานพาหนะขนส่งเสื่อมสภาพหรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ขนส่ง  หรือการบรรทุกเกินขนาด
น้ าหนักบรรทุก หรือลากจูงเกินขนาดที่ยานพาหนะขนส่งเหล่านั้นจะสามารถขนส่งได้อย่างปลอดภัย  
  8)  การบรรทุกผิดหลักการจัดระวาง การลากจูงที่ผิดหลักการขนส่งที่ปลอดภัยรวมถึงการที่ผู้ขนส่งไม่มีสิ่ง
ป้องกันความเสียหายของของที่รับขน ซึ่งจ าเป็นต้องมีตามปกติในการขนส่ง 
  9)  การที่ผู้ขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาเสพติดให้โทษ หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
  10)  การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ปรากฎร่องรอยการชิงทรัพย์หรือการโจรกรรม รวมทั้งการ
ชิงทรัพย์และการโจรกรรมโดยลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย 
  11)  การลักทรัพย์ในระหว่างที่ยานพาหนะขนส่งถูกทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลและยังอยู่ในวิสัยที่ ผู้ขับขี่ หรือ 
ผู้ควบคุมยานพาหนะขนส่ง หรือผู้เอาประกันภัยจะดูแลยานพาหนะนั้นได้ 
  12)  ทรัพย์สินหรือของที ่ได้รับการยกเว้นภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย การขนส่งของ
ต่อไปนี้ ถือเป็นทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่ผู้ส่งของได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้  
ผู้เอาประกันภัยทราบแล้วก่อนการขนส่งหรือได้มีการจดแจ้งทรัพย์นั้นไว้ในใบตราส่งหรือเอกสารการขนส่งของผู้เอา
ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบก่อนเร่ิมต้นการขนส่งและบริษัทได้ตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมซึ่งมีเพียงทรัพย์สินบางรายการที่สามารถจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ 
ดังมีรายละเอียดดังนี้  

- เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองค าแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี หรือของมีค่าสูงอย่างอ่ืน 
- เงินตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือประทวนสินค้า 
- ศิลปวัตถุที่มีมูลค่าต่อชิ้นเกินกว่าสองหมื่นบาทหรือโบราณวัตถุ  
- ของที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติดให้โทษ  
- ทรัพย์อันตราย วัตถุอันตราย วัตถุระเบิด อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รวมทั้งอาวุธสงคราม 
- ทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยหรือที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของร่วม  
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(ทรัพย์สินประเภทนี ไม่สามารถขอความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของผู้เอา
ประกันภัยเอง ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยนี  ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียเฉพาะทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
ขนส่งสินค้า เนื่องจากเป็นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดประเภทหนึ่ง ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยจะขอให้คุ้มครอง
ทรัพย์สินของตนเองก็สามารถท าประกันภัยได้แต่ต้องไปใช้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศอีกฉบับ
หนึ่ง) 

13)  ข้อยกเว้นอ่ืนๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ส าคัญ ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบ
ชักช้า อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

(1)   สงครามไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร 
การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจลาจล การแข็งข้อหรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึก และ
การใช้อ านาจของรัฐตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโดหรืออาวุธสงครามอ่ืนใด การนัดหยุดงานและการ
ปิดงานงดจ้าง 

(2)  การยึด การอายัด การยึดหน่วง หรือการท าลายโดยเจ้าหน้าที่ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ 
(3)  ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากการ

แผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การแตกตัวหรือการระเบิดของกัมมันตรังสีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือทรัพย์อันตรายอ่ืนใด
อันอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

(4)  ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันภัยสามารถ
เรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอ่ืนซึ่งให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน
เดียวกัน 

(5)  ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss) อันเกิดจากความสูญหายหรือความ
เสียหายต่อของที่รับขนและท าให้ผู้มีสิทธิในสินค้าเกิดความเสียหายต่อเนื่องตามมา เช่น การสูญเสียตลาด การ
หยุดชะงักของธุรกิจและสายการผลิต การเสียโอกาสในการใช้งาน เป็นต้น เว้นแต่ความเสียหายสืบเนื่องมีสาเหตุ
โดยตรงหรือสืบเนื่องมาจากการส่งมอบของชักช้า ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองไว้แต่ไม่เกินจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดหรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้าตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(6)  ความสูญหายหรือความเสียหายในระหว่างที่ของอยู่ในสถานที่เก็บของผู้เอาประกันภัยก่อน
เร่ิมต้นการขนส่งหรือสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยใช้เป็นที่จัดแบ่งหรือรวมของหรือเก็บของในระหว่างเส้นทางการขนส่ง  
ไม่ว่าจะมีการขนถ่ายของออกจากยานพาหนะขนส่งหรือไม่ก็ตาม 
 
5. เอกสารแนบท้าย 
 นอกจากมีการก าหนดเงื่อนไขการประกันภัยอันเป็นเงื่อนไขมาตรฐานแล้ว ยังได้มีการจัดท าเอกสารแนบท้าย
ต่างๆ เพื่อเป็นการขยายความคุ้มครองที่ไม่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัย ซึ่งมีเอกสารแนบท้ายที่น ามาใช้เพื่อให้
ตรงตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 

1) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเก็บเบี้ยประกันภัยชั่วคราว (ขส. 1) 
2) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน (ขส. 2) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองถึงความรับผิดของผู้ขนส่งจากการใช้ยานพาหนะขนส่ง
เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ (ขส. 3) (ชุดปรับปรุงใหม่ 2557) 

4) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนความรับผิดของผู้ขนส่งจากการใช้
ยานพาหนะขนส่งเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ (ขส. 4) 

(เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ทั้งสี่แบบตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้จากภาค  
ผนวก ค.) 
 
6. ข้อมูลที่ตอ้งการในการพิจารณารับประกันภัย  

เนื่องจากการขอเอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง จ าเป็นต้องใช้รายละเอียด
ปลีกย่อยค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่ผู้รับประกันภัยต้องการเพื่อการพิจารณารับประกันภัยและการ
ออกเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

รายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบ ส้าหรับการพิจารณา 
รับประกันภัย 

ส้าหรับการออก 
กรมธรรม์ประกันภัย 

1.  ช่ือผู้เอาประกันภัย     
2.  ประเภทของสินค้า     
3.  จ านวนหีบห่อของสินค้า    
4.  จ านวนเงินเอาประกันภัย     
5.  เส้นทางการขนส่งสินค้า     
6.  เงื่อนไขความคุ้มครอง     
7.  ระยะเวลาเริ่มคุ้มครอง     
8.  ทะเบียนยานพาหนะและวันท่ีออกเดินทาง    
9.  ใบก ากับสินค้า    
10.  ใบตราส่ง    
11.  ส าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้าหรือ ส าเนาหนังสือ 
   ภพ. 20 

   

12.  หนังสือแสดงตนตามทีส่ านักงาน ปปง. ก าหนด    
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2-64    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

(ทรัพย์สินประเภทนี ไม่สามารถขอความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของผู้เอา
ประกันภัยเอง ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยนี  ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียเฉพาะทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
ขนส่งสินค้า เนื่องจากเป็นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดประเภทหนึ่ง ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยจะขอให้คุ้มครอง
ทรัพย์สินของตนเองก็สามารถท าประกันภัยได้แต่ต้องไปใช้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศอีกฉบับ
หนึ่ง) 

13)  ข้อยกเว้นอ่ืนๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ส าคัญ ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบ
ชักช้า อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

(1)   สงครามไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร 
การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจลาจล การแข็งข้อหรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึก และ
การใช้อ านาจของรัฐตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโดหรืออาวุธสงครามอ่ืนใด การนัดหยุดงานและการ
ปิดงานงดจ้าง 

(2)  การยึด การอายัด การยึดหน่วง หรือการท าลายโดยเจ้าหน้าที่ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ 
(3)  ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากการ

แผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การแตกตัวหรือการระเบิดของกัมมันตรังสีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือทรัพย์อันตรายอ่ืนใด
อันอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

(4)  ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันภัยสามารถ
เรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอ่ืนซึ่งให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน
เดียวกัน 

(5)  ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss) อันเกิดจากความสูญหายหรือความ
เสียหายต่อของที่รับขนและท าให้ผู้มีสิทธิในสินค้าเกิดความเสียหายต่อเนื่องตามมา เช่น การสูญเสียตลาด การ
หยุดชะงักของธุรกิจและสายการผลิต การเสียโอกาสในการใช้งาน เป็นต้น เว้นแต่ความเสียหายสืบเนื่องมีสาเหตุ
โดยตรงหรือสืบเนื่องมาจากการส่งมอบของชักช้า ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองไว้แต่ไม่เกินจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดหรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้าตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(6)  ความสูญหายหรือความเสียหายในระหว่างที่ของอยู่ในสถานที่เก็บของผู้เอาประกันภัยก่อน
เร่ิมต้นการขนส่งหรือสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยใช้เป็นที่จัดแบ่งหรือรวมของหรือเก็บของในระหว่างเส้นทางการขนส่ง  
ไม่ว่าจะมีการขนถ่ายของออกจากยานพาหนะขนส่งหรือไม่ก็ตาม 
 
5. เอกสารแนบท้าย 
 นอกจากมีการก าหนดเงื่อนไขการประกันภัยอันเป็นเงื่อนไขมาตรฐานแล้ว ยังได้มีการจัดท าเอกสารแนบท้าย
ต่างๆ เพื่อเป็นการขยายความคุ้มครองที่ไม่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัย ซึ่งมีเอกสารแนบท้ายที่น ามาใช้เพื่อให้
ตรงตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 

1) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเก็บเบี้ยประกันภัยชั่วคราว (ขส. 1) 
2) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน (ขส. 2) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองถึงความรับผิดของผู้ขนส่งจากการใช้ยานพาหนะขนส่ง
เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ (ขส. 3) (ชุดปรับปรุงใหม่ 2557) 

4) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนความรับผิดของผู้ขนส่งจากการใช้
ยานพาหนะขนส่งเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ (ขส. 4) 

(เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ทั้งสี่แบบตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้จากภาค  
ผนวก ค.) 
 
6. ข้อมูลที่ตอ้งการในการพิจารณารับประกันภัย  

เนื่องจากการขอเอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง จ าเป็นต้องใช้รายละเอียด
ปลีกย่อยค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่ผู้รับประกันภัยต้องการเพื่อการพิจารณารับประกันภัยและการ
ออกเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

รายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบ ส้าหรับการพิจารณา 
รับประกันภัย 

ส้าหรับการออก 
กรมธรรม์ประกันภัย 

1.  ช่ือผู้เอาประกันภัย     
2.  ประเภทของสินค้า     
3.  จ านวนหีบห่อของสินค้า    
4.  จ านวนเงินเอาประกันภัย     
5.  เส้นทางการขนส่งสินค้า     
6.  เงื่อนไขความคุ้มครอง     
7.  ระยะเวลาเริ่มคุ้มครอง     
8.  ทะเบียนยานพาหนะและวันท่ีออกเดินทาง    
9.  ใบก ากับสินค้า    
10.  ใบตราส่ง    
11.  ส าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้าหรือ ส าเนาหนังสือ 
   ภพ. 20 

   

12.  หนังสือแสดงตนตามทีส่ านักงาน ปปง. ก าหนด    
 
 
 
 
 
 

��3_edit NT_328page.indd   97 2/28/2563 BE   8:29 PM



 

2-66    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

เรื่องที่ 2.6  
การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 
   
  

สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจะต้องเผชิญสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น
ทั้งจากการที่ผู้ใช้บริการมีทางเลือกมากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผู้ ให้บริการท้ังผู้ประกอบการภายในประเทศและ
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ โดยการขนส่งสินค้าภายในประเทศไทยนั้น  การขนส่งทางถนนเป็นการขนส่งที่ได้รับ
ความนิยมสูงที่สุดเนื่องจากมีความรวดเร็วและสามารถรับและขนส่งสินค้าได้ในรูปแบบการส่งสินค้าจากสถานที่ต้นทาง
จนถึงสถานที่ปลายทาง (Door-to-Door) ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 90 เมื่อเปรียบกับการขนส่งในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ทาง
ระบบราง ทางน้ า และทางอากาศ แม้ว่าการขนส่งทางถนนจะมีปริมาณมากที่สุดแต่กลับมีค่าบริการค่อนข้างสูง  
อันเนื่องมาจากการขนส่งทางถนนสามารถขนส่งได้ในปริมาณไม่มากนัก จึงท าให้ค่าบริการขนส่งสินค้าสูงกว่าการขนส่ง
โดยทางน้ าหรือทางราง หากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าต้องการลดค่าขนส่งจะต้องมีการวางแผนการขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ มีการวางแผนการเลือกโหมด (Mode) ของการขนส่งสินค้า เช่น การขนส่งระยะไกลควรเลือกการขนส่ง
ทางรถไฟ การขนผลิตภัณฑ์นั้นต้องการส่งเร็วหรือไม่ สถานที่ต้นทางปลายทางนั้นสามารถใช้ Mode การขนส่ง
อะไรบ้าง ซึ่งระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบนั้นเป็นอีกทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ  แต่การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบนั้นอาจไม่ได้ช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าได้เปรียบด้านต้นทุนในทุกกรณี  ซึ่งบางครั้งอาจสร้างภาระ
และเป็นการเพิ่มต้นทุนซึ่งเป็นอุปสรรคขององค์กร ดังนั้นผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าจะต้องมีหลักการในการ
ประเมิน เพื่อให้สามารถเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  

การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง อาจดูเป็นเร่ืองใหม่แม้ว่าจะมีการออกพระราช -
บัญญัติขนส่งต่อเนื่องไว้นานมาแล้วก็ตาม กล่าวคือ พระราชบัญญัติขนส่งต่อเนื่องนี้ได้มีการตราพระราชบัญญัติฯ ไว้
เมื่อปี พ.ศ. 2548 ซึ่งในปีเดียวกันนั้นเองทาง คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ โดยสมาคมประกัน
วินาศภัยไทยก็ได้ร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยได้
ร่วมกันจัดท าร่างกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ซึ่งได้จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยแล้ว
เสร็จไปด้วยดีและได้รับการพิจารณาอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) และพร้อมให้บริษัทประกันภัยต่างๆ ขอใบอนุญาตใช้กรมธรรม์ดังกล่าวได้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 
2549 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นการจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้เวลาค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการจัดท ากรมธรรม์
ประกันภัยประเภทอ่ืน เพื่อพร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ  

ดังที่มีการระบุไว้ในพระราชบัญญัติฯ ว่าผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่เป็นนิติบุคคลไทยหรือผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต่างประเทศ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบและจะต้องยื่นหลักทรัพย์เพื่อเป็นการค้ าประกันส าหรับความรับผิดตามสัญญารับขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบหรือส าหรับความเสี่ยงอ่ืนใดตามสัญญาที่ท าขึ้นและด ารงสินทรัพย์ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทตลอด

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-67 
 

 

ระยะเวลาที่ประกอบกิจการ ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่มีความพร้อมที่จะน าหลักทรัพย์เพื่อมาค้ าประกัน เมื่อมีการ  
จดทะเบียนเป็นผู้ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแต่หากต้องการจดทะเบียนบริษัทอย่างสะดวก รวดเร็ว พระราชบัญญัติฯ นี้ 
ก็มีทางเลือกไว้ว่า ผู้ประกอบการต่อเนื่องหลายรูปแบบสามารถใช้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องมาแสดงต่อทางราชการเพื่อขอจดทะเบียนบริษัทได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องใช้เป็นหลักประกันในการจดทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องโดยมิต้องวางหลักทรัพย์
ดังที่ได้ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว  
 
1. ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ 
 การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง จะมีค าจ ากัดความซึ่งสื่อให้ผู้เอาประกันภัยและ
ผู้รับประกันภัยรวมถึงฝ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เกิดความเข้าใจตรงกันในการอ่านหรือการตีความเนื้อหาภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัย โดยมีค าจ ากัดความที่ส าคัญเพื่อการท าความเข้าใจในเจตนาของกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

1.1  “พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548” พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 เป็นพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  (Multimodal 
Transport) ซึ่งการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหมายความว่าการรับขนของโดยมีรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันตั้งแต่
สองรูปแบบขึ้นไป ภายใต้สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพียงฉบับเดียว โดยขนส่งจากสถานที่ซึ่งผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องได้รับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานที่ซึ่งก าหนดให้เป็นสถานที่ส่งมอบของในอีกประเทศหนึ่ง  

เหตุผลที่สมควรแก่การก าหนดพระราชบัญญัติฯ นี้ ก็เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและมีความรวดเร็วในการขนส่ง
สินค้า โดยที่รูปแบบของการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาไปจากเดิมที่มีลักษณะเป็นการให้บริการ
ขนส่งสินค้าจากท่าเรือถึงท่าเรือหรือจากท่าอากาศยานถึงท่าอากาศยาน จนสามารถขยายบริการเป็นลักษณะที่ท าการ
ขนส่งสินค้าจากจุดรับมอบสินค้าที่ต้นทางจนถึงจุดส่งมอบสินค้าที่ปลายทาง ซึ่งต้องใช้รูปแบบของการขนส่งห รือ 
มีประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบหรือหนึ่งประเภท ภายใต้สัญญาขนส่งเพียงฉบับเดียว
และเพือ่ให้สามารถอ านวยความสะดวกแก่การด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูง 

 1.2  “ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง” หมายถึง ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องซึ่งปรากฎชื่อในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติฯ และเป็นผู้ท าสัญญาขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบในฐานะตัวการและรับผิดชอบในการปฏิบัติการขนส่งตามสัญญา ไม่ว่าสัญญานั้นจะท าด้วย
ตนเองหรือโดยบุคคลอื่นที่ตนเองได้มีการมอบหมายแต่ไม่รวมไปถึงบุคคลที่กระท าการในฐานะตัวแทนหรือกระท าการ
แทนผู้ตราส่งหรือผู้ขนส่งที่ร่วมในการปฏิบัติการขนส่งดังกล่าว 

 โดยเหตุที่มีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยว่า “ไม่รวมไปถึงบุคคลที่กระท าการในฐานะตัวแทนหรือกระท า
การแทนผู้ตราส่งหรือผู้ส่งสินค้าหรือผู้ขนส่งที่ร่วมในการปฏิบัติการขนส่ง” นั้น ก็เพื่อเป็นการแยกผู้ที่มีส่วนได้เสียต่างๆ 
ในสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับขนส่งออกมาให้ชัดเจน อันเนื่องมาจากสินค้าที่ท าการขนส่งอย่างเดียวกันนั้น อาจมี
กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าขนส่งทางทะเลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล (Marine Cargo 
Insurance) ซึ่งผู้ส่งสินค้าหรือตัวแทนเป็นผู้ท าประกันภัย ส่วนผู้ขนส่งสินค้าก็อาจมีการประกันภัยตัวเรือหรือ
ยานพาหนะอ่ืนพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด เพื่อให้ความคุ้มครองในความรับผิดของผู้ขนส่งต่อสินค้าที่ท า
การขนส่ง 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 2.6  
การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 
   
  

สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจะต้องเผชิญสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น
ทั้งจากการที่ผู้ใช้บริการมีทางเลือกมากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผู้ ให้บริการทั้งผู้ประกอบการภายในประเทศและ
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ โดยการขนส่งสินค้าภายในประเทศไทยนั้น  การขนส่งทางถนนเป็นการขนส่งที่ได้รับ
ความนิยมสูงที่สุดเนื่องจากมีความรวดเร็วและสามารถรับและขนส่งสินค้าได้ในรูปแบบการส่งสินค้าจากสถานที่ต้นทาง
จนถึงสถานที่ปลายทาง (Door-to-Door) ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 90 เมื่อเปรียบกับการขนส่งในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ทาง
ระบบราง ทางน้ า และทางอากาศ แม้ว่าการขนส่งทางถนนจะมีปริมาณมากที่สุดแต่กลับมีค่าบริการค่อนข้างสูง  
อันเนื่องมาจากการขนส่งทางถนนสามารถขนส่งได้ในปริมาณไม่มากนัก จึงท าให้ค่าบริการขนส่งสินค้าสูงกว่าการขนส่ง
โดยทางน้ าหรือทางราง หากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าต้องการลดค่าขนส่งจะต้องมีการวางแผนการขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ มีการวางแผนการเลือกโหมด (Mode) ของการขนส่งสินค้า เช่น การขนส่งระยะไกลควรเลือกการขนส่ง
ทางรถไฟ การขนผลิตภัณฑ์นั้นต้องการส่งเร็วหรือไม่ สถานที่ต้นทางปลายทางนั้นสามารถใช้ Mode การขนส่ง
อะไรบ้าง ซึ่งระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบนั้นเป็นอีกทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ  แต่การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบนั้นอาจไม่ได้ช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าได้เปรียบด้านต้นทุนในทุกกรณี  ซึ่งบางครั้งอาจสร้างภาระ
และเป็นการเพิ่มต้นทุนซึ่งเป็นอุปสรรคขององค์กร ดังนั้นผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าจะต้องมีหลักการในการ
ประเมิน เพื่อให้สามารถเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  

การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง อาจดูเป็นเร่ืองใหม่แม้ว่าจะมีการออกพระราช -
บัญญัติขนส่งต่อเนื่องไว้นานมาแล้วก็ตาม กล่าวคือ พระราชบัญญัติขนส่งต่อเนื่องนี้ได้มีการตราพระราชบัญญัติฯ ไว้
เมื่อปี พ.ศ. 2548 ซึ่งในปีเดียวกันนั้นเองทาง คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ โดยสมาคมประกัน
วินาศภัยไทยก็ได้ร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยได้
ร่วมกันจัดท าร่างกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ซึ่งได้จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยแล้ว
เสร็จไปด้วยดีและได้รับการพิจารณาอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) และพร้อมให้บริษัทประกันภัยต่างๆ ขอใบอนุญาตใช้กรมธรรม์ดังกล่าวได้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 
2549 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นการจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้เวลาค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการจัดท ากรมธรรม์
ประกันภัยประเภทอ่ืน เพื่อพร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ  

ดังที่มีการระบุไว้ในพระราชบัญญัติฯ ว่าผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่เป็นนิติบุคคลไทยหรือผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต่างประเทศ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบและจะต้องยื่นหลักทรัพย์เพื่อเป็นการค้ าประกันส าหรับความรับผิดตามสัญญารับขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบหรือส าหรับความเสี่ยงอ่ืนใดตามสัญญาที่ท าขึ้นและด ารงสินทรัพย์ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทตลอด
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ระยะเวลาที่ประกอบกิจการ ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่มีความพร้อมที่จะน าหลักทรัพย์เพื่อมาค้ าประกัน เมื่อมีการ  
จดทะเบียนเป็นผู้ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแต่หากต้องการจดทะเบียนบริษัทอย่างสะดวก รวดเร็ว พระราชบัญญัติฯ นี้ 
ก็มีทางเลือกไว้ว่า ผู้ประกอบการต่อเนื่องหลายรูปแบบสามารถใช้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องมาแสดงต่อทางราชการเพื่อขอจดทะเบียนบริษัทได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องใช้เป็นหลักประกันในการจดทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องโดยมิต้องวางหลักทรัพย์
ดังที่ได้ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว  
 
1. ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ 
 การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง จะมีค าจ ากัดความซึ่งสื่อให้ผู้เอาประกันภัยและ
ผู้รับประกันภัยรวมถึงฝ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เกิดความเข้าใจตรงกันในการอ่านหรือการตีความเนื้อหาภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัย โดยมีค าจ ากัดความที่ส าคัญเพื่อการท าความเข้าใจในเจตนาของกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

1.1  “พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548” พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 เป็นพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  (Multimodal 
Transport) ซึ่งการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหมายความว่าการรับขนของโดยมีรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันตั้งแต่
สองรูปแบบขึ้นไป ภายใต้สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพียงฉบับเดียว โดยขนส่งจากสถานที่ซึ่งผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องได้รับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานที่ซึ่งก าหนดให้เป็นสถานที่ส่งมอบของในอีกประเทศหนึ่ง  

เหตุผลที่สมควรแก่การก าหนดพระราชบัญญัติฯ นี้ ก็เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและมีความรวดเร็วในการขนส่ง
สินค้า โดยที่รูปแบบของการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาไปจากเดิมที่มีลักษณะเป็นการให้บริการ
ขนส่งสินค้าจากท่าเรือถึงท่าเรือหรือจากท่าอากาศยานถึงท่าอากาศยาน จนสามารถขยายบริการเป็นลักษณะที่ท าการ
ขนส่งสินค้าจากจุดรับมอบสินค้าที่ต้นทางจนถึงจุดส่งมอบสินค้าที่ปลายทาง ซึ่งต้องใช้รูปแบบของการขนส่งห รือ 
มีประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบหรือหนึ่งประเภท ภายใต้สัญญาขนส่งเพียงฉบับเดียว
และเพือ่ให้สามารถอ านวยความสะดวกแก่การด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูง 

 1.2  “ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง” หมายถึง ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องซึ่งปรากฎชื่อในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติฯ และเป็นผู้ท าสัญญาขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบในฐานะตัวการและรับผิดชอบในการปฏิบัติการขนส่งตามสัญญา ไม่ว่าสัญญานั้นจะท าด้วย
ตนเองหรือโดยบุคคลอื่นที่ตนเองได้มีการมอบหมายแต่ไม่รวมไปถึงบุคคลที่กระท าการในฐานะตัวแทนหรือกระท าการ
แทนผู้ตราส่งหรือผู้ขนส่งที่ร่วมในการปฏิบัติการขนส่งดังกล่าว 

 โดยเหตุที่มีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยว่า “ไม่รวมไปถึงบุคคลที่กระท าการในฐานะตัวแทนหรือกระท า
การแทนผู้ตราส่งหรือผู้ส่งสินค้าหรือผู้ขนส่งที่ร่วมในการปฏิบัติการขนส่ง” นั้น ก็เพื่อเป็นการแยกผู้ที่มีส่วนได้เสียต่างๆ 
ในสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับขนส่งออกมาให้ชัดเจน อันเนื่องมาจากสินค้าที่ท าการขนส่งอย่างเดียวกันนั้น อาจมี
กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าขนส่งทางทะเลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล (Marine Cargo 
Insurance) ซึ่งผู้ส่งสินค้าหรือตัวแทนเป็นผู้ท าประกันภัย ส่วนผู้ขนส่งสินค้าก็อาจมีการประกันภัยตัวเรือหรือ
ยานพาหนะอ่ืนพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด เพื่อให้ความคุ้มครองในความรับผิดของผู้ขนส่งต่อสินค้าที่ท า
การขนส่ง 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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 1.3  “ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต่างประเทศ” หมายถึงผู้ประการการขนส่งและผู้ขนส่งต่อเนื่องใน
ต่างประเทศที่ได้ระบุชื่อไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งได้จดทะเบียนการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติฯ ให้  
ผู้เอาประกันภัยเป็นตัวแทนของตนในประเทศไทย 

 1.4  “สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” ถือเป็นสัญญาขนส่งที่มีรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันตั้งแต่สอง
รูปแบบขึ้นไปภายใต้สัญญาขนส่งฉบับเดียวกันซึ่งครอบคลุมการขนส่งจากสถานที่รับมอบของในประเทศหนึ่งจนถึง
สถานที่ส่งมอบของในอีกประเทศหนึ่ง โดยมีการคิดค่าระวาง ซึ่งมีหลักฐานแห่งสัญญาขนส่งตามข้อความและถ้อยค าใน
ใบตราส่งที่เป็นแบบฟอร์มตามที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

 1.5  ค้าว่า “ของที่รับขน” ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องนี้ 
หมายถึง สังหาริมทรัพย์ทุกประเภท สัตว์มีชีวิต รวมทั้งภาชนะขนส่งและตู้คอนเทนเนอร์ที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
มิได้เป็นผู้จัดหามาและได้มีการระบุรายละเอียดของที่รับขนไว้ในสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  

โดยจะเห็นความแตกต่างในเรื่องของของหรือสินค้าที่สามารถเอาประกันภัยได้ ระหว่างกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องกับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งก็คือ ในเร่ือง “สัตว์มีชีวิต” 
ซึ่งตามกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ถือเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นไว้ แต่ให้ความคุ้มครองภายใต้
เงื่อนไขการประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง  
 
2. ผู้เอาประกันภัย  
 ผู้เอาประกันภัย คือ“ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง” หมายถึง ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ซึ่งปรากฎชื่อใน
หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติฯ และเป็นผู้ท า
สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในฐานะตัวการและรับผิดชอบในการปฏิบัติการขนส่งตามสัญญา ไม่ว่าสัญญานั้นจะ
ท าด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืนที่ตนเองได้มีการมอบหมายแต่ไม่รวมไปถึงบุคคลที่กระท าการในฐานะตัวแทนหรือ
กระท าการแทนผู้ตราส่งหรือผู้ขนส่งที่ร่วมในการปฏิบัติการขนส่งดังกล่าวและสามารถรวมไปถึง “ผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องต่างประเทศ” ที่ได้มีการะบุชื่อไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนการแต่งตั้งตามพระราช -
บัญญัติฯ ให้ผู้เอาประกันภัยเป็นตัวแทนในราชอาณาจักร 
 
3. ความคุ้มครอง 

เนื่องจากการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เป็นการประกันภัยค้ าจุน
ซึ่งผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของสินค้า ผู้ตราส่ง ผู้รับตราส่งหรือผู้มีสิทธิได้รับค่า
สินไหมทดแทนโดยตรงจากบริษัทประกันภัย ซึ่งตามกฎหมายถือว่าบริษัทประกันภัยเป็นผู้รับภาระแทนผู้ประกอบการ
ขนส่งหรือผู้เอาประกันภัย ซึ่งเงื่อนไขการประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.1  ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ส าหรับความสูญหายหรือความ
เสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบ
หรือความครอบครองของผู้เอาประกันภัยในฐานะดังกล่าว 
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 3.2  ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในฐานะตัวแทนในราชอาณาจักรของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
ต่างประเทศ ส าหรับความเสียหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า อันเกิดจากการผิดสัญญาขนส่ งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบหรือการท าละเมิดแก่ผู้ตราส่งหรือผู้รับตราส่งหรือบุคคลอ่ืนในราชอาณาจักรเกี่ยวกับของที่รับขน 
 3.3  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองรวมถึงความรับผิดของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากการกระท าหรืองดเว้น
การกระท าของลูกจ้างและตัวแทนของผู้เอาประกันภัยและของบุคคลอื่นซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ใช้บริการเพื่อการปฏิบัติ
ตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบรวมถึงลูกจ้างและตัวแทนของบุคคลเหล่านี้ ซึ่งได้กระท าไปในทางการที่จ้างหรือ
ภายในขอบเขตแห่งอ านาจการเป็นตัวแทนหรือในกิจการที่ได้ใช้บริการนั้น 
 
4. ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจะไม่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญหายหรือ
ความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน อันมีสาเหตุมาจากข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 4.1  เหตุสุดวิสัย 
 4.2  การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ตราส่ง ผู้รับตราส่ง ผู้แทนหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
 4.3  การบรรจุหีบห่อ การท าเครื่องหมาย หรือการระบุจ านวนของที่บกพร่องหรือไม่เพียงพอซึ่งกระท าโดย 
ผู้ตราส่ง ผู้รับตราส่งหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
 4.4  การยกขน การบรรทุก การขนถ่าย การเก็บรักษาของหรือสินค้าโดยผู้ตราส่ง ผู้รับตราส่ง ผู้แทนหรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
 4.5  สภาพแห่งของหรือสินค้านั้นเองหรือความช ารุดบกพร่องที่แฝงอยู่ในของหรือสินค้านั้น 
 4.6  การนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง การผละงานหรืออุปสรรคหรือเหตุขัดข้องในด้านแรงงาน 
 4.7  ความสูญหาย ความเสียหาย หรือการส่งมอบชักช้าของของหรือสินค้าที่รับขนในระหว่างการขนส่งทาง
ทะเลหรือน่านน้ าภายใน ซึ่งเกิดขึ้นโดยการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือความผิดพลาดในการเดินเรือ 
หรือในการบริหารจัดการเรือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของนายเรือ คนประจ าเรือ ผู้น าร่องหรือลูกจ้างของผู้ขนส่ง 
 4.8  อัคคีภัย เว้นแต่อัคคีภัยนั้นเกิดจากความผิดหรืออยู่ในความรู้เห็นของผู้ขนส่ง 
 4.9  ความบกพร่องหรือความผิดพลาดในเอกสารหรือค าสั่งเก่ียวกับของหรือสินค้าที่รับขน ซึ่งผู้ตราส่งได้มอบ
ไว้แก่ผู้เอาประกันภัย 
 4.10  การร่ัวไหลหรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ าหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของของหรือสินค้า
ที่รับขน 
 4.11  การกระท าโดยเจตนามุ่งร้ายของบุคคลใดก็ตามที่มิใช่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยเพื่อท าให้ยานพาหนะ
ขนส่งหรือของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนไว้ถูกท าลายหรือเสียหาย 
 4.12  การส่งมอบของให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้รับตราส่งหรือผู้รับของ การส่งของผิดจุดหมายปลายทางรวมถึง
การที่มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือประเพณีทางการค้าเก่ียวกับการส่งมอบของ 
 4.13  การขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งโดยที่ผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุมไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
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 1.3  “ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต่างประเทศ” หมายถึงผู้ประการการขนส่งและผู้ขนส่งต่อเนื่องใน
ต่างประเทศที่ได้ระบุชื่อไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งได้จดทะเบียนการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติฯ ให้  
ผู้เอาประกันภัยเป็นตัวแทนของตนในประเทศไทย 

 1.4  “สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” ถือเป็นสัญญาขนส่งที่มีรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันตั้งแต่สอง
รูปแบบขึ้นไปภายใต้สัญญาขนส่งฉบับเดียวกันซึ่งครอบคลุมการขนส่งจากสถานที่รับมอบของในประเทศหนึ่งจนถึง
สถานที่ส่งมอบของในอีกประเทศหนึ่ง โดยมีการคิดค่าระวาง ซึ่งมีหลักฐานแห่งสัญญาขนส่งตามข้อความและถ้อยค าใน
ใบตราส่งที่เป็นแบบฟอร์มตามที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

 1.5  ค้าว่า “ของที่รับขน” ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องนี้ 
หมายถึง สังหาริมทรัพย์ทุกประเภท สัตว์มีชีวิต รวมทั้งภาชนะขนส่งและตู้คอนเทนเนอร์ที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
มิได้เป็นผู้จัดหามาและได้มีการระบุรายละเอียดของที่รับขนไว้ในสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  

โดยจะเห็นความแตกต่างในเรื่องของของหรือสินค้าที่สามารถเอาประกันภัยได้ ระหว่างกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องกับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งก็คือ ในเร่ือง “สัตว์มีชีวิต” 
ซึ่งตามกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ถือเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นไว้ แต่ให้ความคุ้มครองภายใต้
เงื่อนไขการประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง  
 
2. ผู้เอาประกันภัย  
 ผู้เอาประกันภัย คือ“ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง” หมายถึง ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ซึ่งปรากฎชื่อใน
หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติฯ และเป็นผู้ท า
สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในฐานะตัวการและรับผิดชอบในการปฏิบัติการขนส่งตามสัญญา ไม่ว่าสัญญานั้นจะ
ท าด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืนที่ตนเองได้มีการมอบหมายแต่ไม่รวมไปถึงบุคคลที่กระท าการในฐานะตัวแทนหรือ
กระท าการแทนผู้ตราส่งหรือผู้ขนส่งที่ร่วมในการปฏิบัติการขนส่งดังกล่าวและสามารถรวมไปถึง “ผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องต่างประเทศ” ที่ได้มีการะบุชื่อไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนการแต่งตั้งตามพระราช -
บัญญัติฯ ให้ผู้เอาประกันภัยเป็นตัวแทนในราชอาณาจักร 
 
3. ความคุ้มครอง 

เนื่องจากการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เป็นการประกันภัยค้ าจุน
ซึ่งผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของสินค้า ผู้ตราส่ง ผู้รับตราส่งหรือผู้มีสิทธิได้รับค่า
สินไหมทดแทนโดยตรงจากบริษัทประกันภัย ซึ่งตามกฎหมายถือว่าบริษัทประกันภัยเป็นผู้รับภาระแทนผู้ประกอบการ
ขนส่งหรือผู้เอาประกันภัย ซึ่งเงื่อนไขการประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.1  ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ส าหรับความสูญหายหรือความ
เสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบ
หรือความครอบครองของผู้เอาประกันภัยในฐานะดังกล่าว 
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 3.2  ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในฐานะตัวแทนในราชอาณาจักรของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
ต่างประเทศ ส าหรับความเสียหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า อันเกิดจากการผิดสัญญาขนส่ งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบหรือการท าละเมิดแก่ผู้ตราส่งหรือผู้รับตราส่งหรือบุคคลอ่ืนในราชอาณาจักรเกี่ยวกับของที่รับขน 
 3.3  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองรวมถึงความรับผิดของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากการกระท าหรืองดเว้น
การกระท าของลูกจ้างและตัวแทนของผู้เอาประกันภัยและของบุคคลอื่นซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ใช้บริการเพื่อการปฏิบัติ
ตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบรวมถึงลูกจ้างและตัวแทนของบุคคลเหล่านี้ ซึ่งได้กระท าไปในทางการที่จ้างหรือ
ภายในขอบเขตแห่งอ านาจการเป็นตัวแทนหรือในกิจการที่ได้ใช้บริการนั้น 
 
4. ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจะไม่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญหายหรือ
ความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน อันมีสาเหตุมาจากข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 4.1  เหตุสุดวิสัย 
 4.2  การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ตราส่ง ผู้รับตราส่ง ผู้แทนหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
 4.3  การบรรจุหีบห่อ การท าเครื่องหมาย หรือการระบุจ านวนของที่บกพร่องหรือไม่เพียงพอซึ่งกระท าโดย 
ผู้ตราส่ง ผู้รับตราส่งหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
 4.4  การยกขน การบรรทุก การขนถ่าย การเก็บรักษาของหรือสินค้าโดยผู้ตราส่ง ผู้รับตราส่ง ผู้แทนหรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
 4.5  สภาพแห่งของหรือสินค้านั้นเองหรือความช ารุดบกพร่องที่แฝงอยู่ในของหรือสินค้านั้น 
 4.6  การนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง การผละงานหรืออุปสรรคหรือเหตุขัดข้องในด้านแรงงาน 
 4.7  ความสูญหาย ความเสียหาย หรือการส่งมอบชักช้าของของหรือสินค้าที่รับขนในระหว่างการขนส่งทาง
ทะเลหรือน่านน้ าภายใน ซึ่งเกิดขึ้นโดยการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือความผิดพลาดในการเดินเรือ 
หรือในการบริหารจัดการเรือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของนายเรือ คนประจ าเรือ ผู้น าร่องหรือลูกจ้างของผู้ขนส่ง 
 4.8  อัคคีภัย เว้นแต่อัคคีภัยนั้นเกิดจากความผิดหรืออยู่ในความรู้เห็นของผู้ขนส่ง 
 4.9  ความบกพร่องหรือความผิดพลาดในเอกสารหรือค าสั่งเก่ียวกับของหรือสินค้าที่รับขน ซึ่งผู้ตราส่งได้มอบ
ไว้แก่ผู้เอาประกันภัย 
 4.10  การร่ัวไหลหรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ าหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของของหรือสินค้า
ที่รับขน 
 4.11  การกระท าโดยเจตนามุ่งร้ายของบุคคลใดก็ตามที่มิใช่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยเพื่อท าให้ยานพาหนะ
ขนส่งหรือของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนไว้ถูกท าลายหรือเสียหาย 
 4.12  การส่งมอบของให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้รับตราส่งหรือผู้รับของ การส่งของผิดจุดหมายปลายทางรวมถึง
การที่มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือประเพณีทางการค้าเก่ียวกับการส่งมอบของ 
 4.13  การขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งโดยที่ผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุมไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
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 4.14  การที่ยานพาหนะขนส่งเสื่อมสภาพหรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ขนส่งหรือการบรรทุกเกินขนาดน้ าหนัก
บรรทุกหรือลากจูงเกินขนาดที่ยานพาหนะขนส่งเหล่านั้นจะสามารถขนส่งได้อย่างปลอดภัย การบรรทุกผิดหลักการ
จัดระวาง การลากจูงที่ผิดหลักการขนส่งที่ปลอดภัยรวมถึงการที่ผู้ขนส่งไม่มีสิ่งป้องกันความเสียหายของของที่รับขน  
ซึ่งจ าเป็นต้องมีตามปกติในการขนส่ง 
 4.15  การที่ผู ้ขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาเสพติดให้โทษหรือมีปริมาณแอลกอฮอล์ 
ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
 4.16  ทรัพย์สินหรือของที่ได้รับการยกเว้นภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งของต่อไปนี้  
ถือเป็นทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่ผู้ส่งของได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เอา
ประกันภัยทราบแล้วก่อนการขนส่งหรือได้มีการจดแจ้งทรัพย์นั้นไว้ในใบตราส่งหรือเอกสารการขนส่งของผู้เอาประกันภัย 
โดยผู้เอาประกันภัยได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบก่อนเร่ิมต้นการขนส่งและบริษัทได้ตกลงเป็นลายลักษณ์-
อักษรที่จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมซึ่งมีเพียงทรัพย์สินบางรายการที่สามารถจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

1)  เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองค าแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี หรือ ของมีค่าสูงอย่างอื่น 
2)  เงินตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือประทวนสินค้า 
3)  ของที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติดให้โทษ 
4)  ทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยหรือที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของร่วม 

 4.17  ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้ 

1)  สงครามไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร 
การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจลาจล การแข็งข้อหรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึกและ
การใช้อ านาจของรัฐตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโดหรืออาวุธสงครามอ่ืนใด 

2)  ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากการแผ่รังสี 
หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ การแตกตัวหรือการระเบิดของกัมมันตรังสีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์หรือทรัพย์อันตรายอื่นใดอันอาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

3)  ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันภัยสามารถ
เรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอ่ืนซึ่งให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน
เดียวกัน 

4)  ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss) อันเกิดจากความสูญหายหรือความเสียหาย
ต่อของที่รับขนและท าให้ผู้มีสิทธิในสินค้าเกิดความเสียหายต่อเนื่องตามมา เช่น การสูญเสียตลาด การหยุดชะงัก
ของธุรกิจและสายการผลิต การเสียโอกาสในการใช้งาน เป็นต้น 

5)  ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในค่าเสียหายและการเรียกร้องจากการส่งมอบชักช้า เว้นแต่ได้ 
ตกลงกันไว้อย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ตราส่งโดยระบุไว้ในสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบว่า ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต่างประเทศได้ยอมรับผิดในผลจากการส่งมอบชักช้า  
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6)  ความเสียหายทั่วไป (General Average) ส่วนเฉลี่ยของความเสียหายทั่วไป (General Agerage 
Contribution) และค่าช่วยเหลือกู้ภัย (Salvage Charges) 

7)  ค่าใช้จ่ายในการก าจัดและขนย้ายวัตถุอันตรายตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หรือ
ซากของวัตถุดังกล่าว 

8)  ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายและการเรียกร้องส าหรับความเสียหายจาก
อันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ 
 
5. ข้อมูลที่ตอ้งการในการพิจารณารับประกันภัย  

เนื่องจากการขอเอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง จ าเป็นต้องใช้รายละเอียด
ปลีกย่อยค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่ผู้รับประกันภัยต้องการเพื่อการพิจารณารับประกันภัยและการ
ออกเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

รายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบ ส้าหรับการพิจารณา 
รับประกันภัย 

ส้าหรับการออก 
กรมธรรม์ประกันภัย 

1.  ช่ือผู้เอาประกันภัย     
2.  ประเภทของสินค้า     
3.  จ านวนหีบห่อของสินค้า    
4.  จ านวนเงินเอาประกันภัย     
5.  เส้นทางการขนส่งสินค้า     
6.  เงื่อนไขความคุ้มครอง     
7.  ระยะเวลาเริ่มคุ้มครอง     
8.  ทะเบียนยานพาหนะและวันท่ีออกเดินทาง    
9.  ใบก ากับสินค้า    
10.  ใบตราส่ง    
11.  ส าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้าหรือ ส าเนาหนังสือ 
   ภพ. 20 

   

12.  หนังสือแสดงตนตามทีส่ านักงาน ปปง. ก าหนด    
 
 ส าหรับตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยและตัวอยา่งเงือ่นไขการประกันภัย ศึกษารายละเอียดได้ที่ 
https://www.tgia.org/marine/index-TH_9  
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 4.14  การที่ยานพาหนะขนส่งเสื่อมสภาพหรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ขนส่งหรือการบรรทุกเกินขนาดน้ าหนัก
บรรทุกหรือลากจูงเกินขนาดที่ยานพาหนะขนส่งเหล่านั้นจะสามารถขนส่งได้อย่างปลอดภัย การบรรทุกผิดหลักการ
จัดระวาง การลากจูงที่ผิดหลักการขนส่งที่ปลอดภัยรวมถึงการที่ผู้ขนส่งไม่มีสิ่งป้องกันความเสียหายของของที่รับขน  
ซึ่งจ าเป็นต้องมีตามปกติในการขนส่ง 
 4.15  การที่ผู้ขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาเสพติดให้โทษหรือมีปริมาณแอลกอฮอล์ 
ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
 4.16  ทรัพย์สินหรือของที่ได้รับการยกเว้นภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งของต่อไปนี้  
ถือเป็นทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่ผู้ส่งของได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เอา
ประกันภัยทราบแล้วก่อนการขนส่งหรือได้มีการจดแจ้งทรัพย์นั้นไว้ในใบตราส่งหรือเอกสารการขนส่งของผู้เอาประกันภัย 
โดยผู้เอาประกันภัยได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบก่อนเร่ิมต้นการขนส่งและบริษัทได้ตกลงเป็นลายลักษณ์-
อักษรที่จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมซึ่งมีเพียงทรัพย์สินบางรายการที่สามารถจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

1)  เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองค าแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี หรือ ของมีค่าสูงอย่างอื่น 
2)  เงินตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือประทวนสินค้า 
3)  ของที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติดให้โทษ 
4)  ทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยหรือที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของร่วม 

 4.17  ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้ 

1)  สงครามไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร 
การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจลาจล การแข็งข้อหรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึกและ
การใช้อ านาจของรัฐตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโดหรืออาวุธสงครามอ่ืนใด 

2)  ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากการแผ่รังสี 
หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ การแตกตัวหรือการระเบิดของกัมมันตรังสีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์หรือทรัพย์อันตรายอื่นใดอันอาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

3)  ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันภัยสามารถ
เรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอ่ืนซึ่งให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน
เดียวกัน 

4)  ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss) อันเกิดจากความสูญหายหรือความเสียหาย
ต่อของที่รับขนและท าให้ผู้มีสิทธิในสินค้าเกิดความเสียหายต่อเนื่องตามมา เช่น การสูญเสียตลาด การหยุดชะงัก
ของธุรกิจและสายการผลิต การเสียโอกาสในการใช้งาน เป็นต้น 

5)  ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในค่าเสียหายและการเรียกร้องจากการส่งมอบชักช้า เว้นแต่ได้ 
ตกลงกันไว้อย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ตราส่งโดยระบุไว้ในสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบว่า ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต่างประเทศได้ยอมรับผิดในผลจากการส่งมอบชักช้า  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6)  ความเสียหายทั่วไป (General Average) ส่วนเฉลี่ยของความเสียหายทั่วไป (General Agerage 
Contribution) และค่าช่วยเหลือกู้ภัย (Salvage Charges) 

7)  ค่าใช้จ่ายในการก าจัดและขนย้ายวัตถุอันตรายตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หรือ
ซากของวัตถุดังกล่าว 

8)  ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายและการเรียกร้องส าหรับความเสียหายจาก
อันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ 
 
5. ข้อมูลที่ตอ้งการในการพิจารณารับประกันภัย  

เนื่องจากการขอเอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง จ าเป็นต้องใช้รายละเอียด
ปลีกย่อยค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่ผู้รับประกันภัยต้องการเพื่อการพิจารณารับประกันภัยและการ
ออกเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

รายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบ ส้าหรับการพิจารณา 
รับประกันภัย 

ส้าหรับการออก 
กรมธรรม์ประกันภัย 

1.  ช่ือผู้เอาประกันภัย     
2.  ประเภทของสินค้า     
3.  จ านวนหีบห่อของสินค้า    
4.  จ านวนเงินเอาประกันภัย     
5.  เส้นทางการขนส่งสินค้า     
6.  เงื่อนไขความคุ้มครอง     
7.  ระยะเวลาเริ่มคุ้มครอง     
8.  ทะเบียนยานพาหนะและวันท่ีออกเดินทาง    
9.  ใบก ากับสินค้า    
10.  ใบตราส่ง    
11.  ส าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้าหรือ ส าเนาหนังสือ 
   ภพ. 20 

   

12.  หนังสือแสดงตนตามทีส่ านักงาน ปปง. ก าหนด    
 
 ส าหรับตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยและตัวอยา่งเงือ่นไขการประกันภัย ศึกษารายละเอียดได้ที่ 
https://www.tgia.org/marine/index-TH_9  
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ภาคผนวก ก. 
(ตัวอย่าง ตารางกรมธรรมป์ระกันภัยสินค้า) 
MARINE CARGO POLICY 

 
Policy no. ……………….. 

SCHEDULE 
 

NAME OF ASSURED: 
VESSEL: SAILING ON OR ABOUT: 
VOYAGE: At and from 
AMOUNT INSURED HEREUNDER: 
 
SUBJECT-MATTER INSURED: 
 
     Valued at the same as Amount Insured. 
CLAUSES, ENDORSEMENT, SPECIAL CONDITIONS AND WARRANTIES: 
 
 

The attached Clauses and Endorsements form part of this Policy 
Claims, if any, payable at/in: 
by 
 

In case where there is no Agents, the Lloyd’s Agents must be applied for. 
         ตัวแทน     นายหน้าประกันภยัรายนี…้………….…………………………ใบอนุญาตเลขที…่……………………… 
Issued in Bangkok this    day of     20 

 
I M P O R T A N T   

ข้อความภาษาอังกฤษในส่วนนี้ต้องการก าหนดวิธีการและหน้าที่ 
ที่ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดกรณีที่มี
ความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ 

 WE,…..(herein referred to as the Underwriters) 
hereby agree, in consideration of the payment to us 
by or on behalf of the Assured of the premium as 
arranged, to insure against loss damage liability or 
expense to the extent and in the manner herein 
provided. 

 

DOCUMENTATION OF CLAIMS 
ข้อความภาษาอังกฤษในส่วนนี้เกี่ยวกับการยื่นเอกสารอะไรบ้างในการ
เรียกร้องสินไหมทดแทนเมื่อเกิดกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายที่
เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ 
 

 
  

 
IN WITNESS whereof the undersigned have 
subscribed their names for and on behalf of the 
Underwriters. 

  

…………………………….. 
Director 

 …………………………….. 
Director 

 …………………………….. 
Authorized Signature 
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IN WITNESS whereof the undersigned have 
subscribed their names for and on behalf of the 
Underwriters. 

  

…………………………….. 
Director 

 …………………………….. 
Director 

 …………………………….. 
Authorized Signature 
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1/1/09 
INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) 

 

RISKS COVERED 
Risks 
1. This insurance covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured except as 

excluded by the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7 below. 
 

1/1/09 
(ค าแปล–เพื่อประโยชน์ในการศึกษา) 
ข้อก้าหนดการประกนัภัยสนิค้า (เอ) 

ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง (หมวดที่ 1)  
ภัย 
1. การประกันภัยนี้คุ้มครองภัยทุกชนิดในความสูญเสียหรือเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัย เว้นแต่ตามที่ได้ยกเว้นไว้โดย

ข้อก าหนดของข้อ 4, 5, 6 และ 7 ข้างล่างนี ้
 
General Average 
2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to 
the contract of carriage and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with 
the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6 and 7 below. 

 

 
 

ความเสยีหายทั่วไป 
2. การประกันภัยนี้คุ้มครอง ความเสียหายทั่วไปและค่ากู้ภัยที่คิดหรือก าหนดตามสัญญาขนส่ง และ/หรือตามวิธีปฏิบัติและ

กฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งได้ท าให้เกิดขึ้นเพื่อท่ีจะหลีกเลี่ยงหรือที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงความสูญเสียจากสาเหตุใดๆ ก็
ตาม เว้นแต่ที่ได้ยกเว้นไว้ในข้อ 4, 5, 6 และ 7 ข้างล่างนี ้

 
"Both to Blame Collision Clause" 
3. This insurance indemnifies the Assured, in respect of any risk insured herein, against liability 

incurred under any Both to Blame Collision Clause in the contract of carriage. In the event of any 
claim by carriers under the said Clause, the Assured agree to notify the Insurers who shall have 
the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim. 

 

“เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย” 
3. การประกันภัยนี้ชดใช้ผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับภัยใดๆ ที่ได้เอาประกันภัยไว้ในการประกันภัยนี้ ส าหรับความรับผิดที่เกิดขึ้น

ภายใต้ข้อสัญญา เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย ในสัญญาขนส่ง ในกรณีที่ผู้ขนส่งได้ใช้สิทธิเรียกร้องตามข้อสัญญาดังกล่าว  
ผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะแจ้งผู้รับประกันภัยผู้ซึ่งจะมีสิทธิปกป้องผู้เอาประกันภัยจากการเรียกร้องเช่นนั้น ทั้งนี้ด้วย
ค่าใช้จ่ายและค่าฤชาธรรมเนียมของผู้รับประกันภัยเอง 

 
EXCLUSIONS 
4. In no case shall this insurance cover 

4.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured 
4.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-

matter insured 
4.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of 

the subject-matter insured to withstand the ordinary incidents of the insured transit where 
such packing or preparation is carried out by the Assured or their employees or prior to the 
attachment of this insurance (for the purpose of these Clauses "packing" shall be deemed to 
include stowage in a container and "employees" shall not include independent contractors) 
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4.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured 
4.5 loss damage or expense caused by delay, even though the delay be caused by a risk 

insured against (except expenses payable under Clause 2 above) 
4.6 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners 

managers charterers or operators of the vessel where, at the time of loading of the subject-
matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of 
business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal 
prosecution of the voyage  
This exclusion shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party 
claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith 
under a binding contract 

4.7 loss damage or expense directly or indirectly caused by or arising from the use of any 
weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or 
radioactive force or matter. 

 

ข้อยกเว้น (หมวดที่ 2) 
4. การประกันภัยนี้จะไม่ให้ความคุ้มครอง 

4.1 ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย อันเนื่องมาจากการประพฤติผิดโดยจงใจของผู้เอาประกันภัย 
4.2 การรั่วตามปกติ การที่น้ าหนักหรือปริมาณสูญหายไปตามปกติ หรือการสึกหรอตามปกติของวัตถุท่ีเอาประกันภัย 
4.3 ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุมาจากการตระเตรียมหรือการหีบห่อวัตถุที่เอาประกันภัย

อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่จะทนต่อเหตุการณ์ปกติของการขนส่งที่ได้เอาประกันภัยไว้ ในกรณีที่การหีบห่อ
หรือการตระเตรียมเช่นนั้นได้กระท าโดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยหรือก่อนที่จะเริ่มต้นความ
คุ้มครองของการประกันภัยนี้ (เพื่อความมุ่งหมายของข้อนี้ “การหีบห่อ” ให้ถือว่ารวมถึงการบรรจุเข้าตู้คอนเทน-
เนอร์ และ “ลูกจ้าง” จะไม่รวมถึงผู้รับจ้างอิสระ) 

4.4 ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพในตัวเอง หรือสภาพแห่งวัตถุที่เอา
ประกันภัยไว ้

4.5 ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ท่ีมีสาเหตุมาจากความล่าช้า แม้ว่าความล่าช้านั้นจะมีสาเหตุมาจากภัยที่
ได้เอาประกันภัยไว้ (ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะต้องช าระภายใต้ข้อ 2. ข้างต้น) 

4.6 ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุจากการมีหนี สินล้นพ้นตัว หรือการไม่สามารถช้าระหนี ของ
เจ้าของเรือ ผู้จัดการ ผู้เช่าเรือหรือผู้ด าเนินการของเรือ ในเวลาที่มีการบรรทุกวัตถุที่เอาประกันภัยขึ้นเรือ โดยที่ 
ผู้เอาประกันภัยได้รู้ หรือในทางค้าปกติควรจะได้รู้ ว่าการมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือการไม่สามารถช าระหนี้นั้นอาจเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินการตามปกติของเที่ยวเดินทาง 
ข้อยกเว้นนี้จะไม่ใช้ในกรณีที่สัญญาประกันภัยได้ถูกโอนไปยังฝ่ายที่ใช้สิทธิเรียกร้องภายใต้การประกันภัยนี้ โดยที่  
ผู้นั้นได้ซื้อหรือตกลงที่จะซื้อวัตถุที่เอาประกันภัยโดยสุจริตภายใต้สัญญาที่มีผลผูกพัน 

 4.7  ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุโดยตรงหรือโดยทางอ้อมหรือเกิดจากการใช้อาวุธหรือ
สิ่งประดิษฐ์ท่ีใช้การแตกตัว และ/หรือการรวมตัวของนิวเคลียร์หรือปรมาณูหรือปฏิกิริยาอย่างอื่นท่ีเหมือนกันหรือ
พลังหรือสิ่งท่ีมีกัมมันตภาพรังสี 

 
5  5.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from 

5.1.1 unseaworthiness of vessel or craft or unfitness of vessel or craft for the safe carriage of 
the subject-matter insured, where the Assured are privy to such unseaworthiness or 
unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein 

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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1/1/09 
INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) 

 

RISKS COVERED 
Risks 
1. This insurance covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured except as 

excluded by the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7 below. 
 

1/1/09 
(ค าแปล–เพื่อประโยชน์ในการศึกษา) 
ข้อก้าหนดการประกนัภัยสนิค้า (เอ) 

ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง (หมวดที่ 1)  
ภัย 
1. การประกันภัยนี้คุ้มครองภัยทุกชนิดในความสูญเสียหรือเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัย เว้นแต่ตามที่ได้ยกเว้นไว้โดย

ข้อก าหนดของข้อ 4, 5, 6 และ 7 ข้างล่างนี ้
 
General Average 
2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to 
the contract of carriage and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with 
the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6 and 7 below. 

 

 
 

ความเสยีหายทั่วไป 
2. การประกันภัยนี้คุ้มครอง ความเสียหายทั่วไปและค่ากู้ภัยที่คิดหรือก าหนดตามสัญญาขนส่ง และ/หรือตามวิธีปฏิบัติและ

กฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งได้ท าให้เกิดขึ้นเพื่อท่ีจะหลีกเลี่ยงหรือที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงความสูญเสียจากสาเหตุใดๆ ก็
ตาม เว้นแต่ที่ได้ยกเว้นไว้ในข้อ 4, 5, 6 และ 7 ข้างล่างนี ้

 
"Both to Blame Collision Clause" 
3. This insurance indemnifies the Assured, in respect of any risk insured herein, against liability 

incurred under any Both to Blame Collision Clause in the contract of carriage. In the event of any 
claim by carriers under the said Clause, the Assured agree to notify the Insurers who shall have 
the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim. 

 

“เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย” 
3. การประกันภัยนี้ชดใช้ผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับภัยใดๆ ที่ได้เอาประกันภัยไว้ในการประกันภัยนี้ ส าหรับความรับผิดที่เกิดขึ้น

ภายใต้ข้อสัญญา เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย ในสัญญาขนส่ง ในกรณีที่ผู้ขนส่งได้ใช้สิทธิเรียกร้องตามข้อสัญญาดังกล่าว  
ผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะแจ้งผู้รับประกันภัยผู้ซึ่งจะมีสิทธิปกป้องผู้เอาประกันภัยจากการเรียกร้องเช่นนั้น ทั้งนี้ด้วย
ค่าใช้จ่ายและค่าฤชาธรรมเนียมของผู้รับประกันภัยเอง 

 
EXCLUSIONS 
4. In no case shall this insurance cover 

4.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured 
4.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-

matter insured 
4.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of 

the subject-matter insured to withstand the ordinary incidents of the insured transit where 
such packing or preparation is carried out by the Assured or their employees or prior to the 
attachment of this insurance (for the purpose of these Clauses "packing" shall be deemed to 
include stowage in a container and "employees" shall not include independent contractors) 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-77 
 

 

4.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured 
4.5 loss damage or expense caused by delay, even though the delay be caused by a risk 

insured against (except expenses payable under Clause 2 above) 
4.6 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners 

managers charterers or operators of the vessel where, at the time of loading of the subject-
matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of 
business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal 
prosecution of the voyage  
This exclusion shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party 
claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith 
under a binding contract 

4.7 loss damage or expense directly or indirectly caused by or arising from the use of any 
weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or 
radioactive force or matter. 

 

ข้อยกเว้น (หมวดที่ 2) 
4. การประกันภัยนี้จะไม่ให้ความคุ้มครอง 

4.1 ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย อันเนื่องมาจากการประพฤติผิดโดยจงใจของผู้เอาประกันภัย 
4.2 การรั่วตามปกติ การที่น้ าหนักหรือปริมาณสูญหายไปตามปกติ หรือการสึกหรอตามปกติของวัตถุท่ีเอาประกันภัย 
4.3 ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุมาจากการตระเตรียมหรือการหีบห่อวัตถุที่เอาประกันภัย

อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่จะทนต่อเหตุการณ์ปกติของการขนส่งที่ได้เอาประกันภัยไว้ ในกรณีที่การหีบห่อ
หรือการตระเตรียมเช่นนั้นได้กระท าโดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยหรือก่อนที่จะเริ่มต้นความ
คุ้มครองของการประกันภัยนี้ (เพื่อความมุ่งหมายของข้อนี้ “การหีบห่อ” ให้ถือว่ารวมถึงการบรรจุเข้าตู้คอนเทน-
เนอร์ และ “ลูกจ้าง” จะไม่รวมถึงผู้รับจ้างอิสระ) 

4.4 ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพในตัวเอง หรือสภาพแห่งวัตถุที่เอา
ประกันภัยไว ้

4.5 ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ท่ีมีสาเหตุมาจากความล่าช้า แม้ว่าความล่าช้านั้นจะมีสาเหตุมาจากภัยที่
ได้เอาประกันภัยไว้ (ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะต้องช าระภายใต้ข้อ 2. ข้างต้น) 

4.6 ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุจากการมีหนี สินล้นพ้นตัว หรือการไม่สามารถช้าระหนี ของ
เจ้าของเรือ ผู้จัดการ ผู้เช่าเรือหรือผู้ด าเนินการของเรือ ในเวลาที่มีการบรรทุกวัตถุที่เอาประกันภัยขึ้นเรือ โดยที่ 
ผู้เอาประกันภัยได้รู้ หรือในทางค้าปกติควรจะได้รู้ ว่าการมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือการไม่สามารถช าระหนี้นั้นอาจเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินการตามปกติของเที่ยวเดินทาง 
ข้อยกเว้นนี้จะไม่ใช้ในกรณีที่สัญญาประกันภัยได้ถูกโอนไปยังฝ่ายที่ใช้สิทธิเรียกร้องภายใต้การประกันภัยนี้ โดยที่  
ผู้นั้นได้ซื้อหรือตกลงที่จะซื้อวัตถุที่เอาประกันภัยโดยสุจริตภายใต้สัญญาที่มีผลผูกพัน 

 4.7  ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุโดยตรงหรือโดยทางอ้อมหรือเกิดจากการใช้อาวุธหรือ
สิ่งประดิษฐ์ท่ีใช้การแตกตัว และ/หรือการรวมตัวของนิวเคลียร์หรือปรมาณูหรือปฏิกิริยาอย่างอื่นท่ีเหมือนกันหรือ
พลังหรือสิ่งท่ีมีกัมมันตภาพรังสี 

 
5  5.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from 

5.1.1 unseaworthiness of vessel or craft or unfitness of vessel or craft for the safe carriage of 
the subject-matter insured, where the Assured are privy to such unseaworthiness or 
unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein 

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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5.1.2 unfitness of container or conveyance for the safe carriage of the subject-matter 
 insured, where loading therein or thereon is carried out  

  prior to attachment of this insurance or  
  by the Assured or their employees and they are privy to such unfitness at the 
  time of loading. 

5.2 Exclusion 5.1.1 above shall not apply where the contract of insurance has been assigned to 
the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in 
good faith under a binding contract. 

5.3 The Insurers waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and 
fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination. 

 

5. 5.1  การประกันภัยนี้จะไม่ให้ความคุ้มครอง ความสูญเสยี ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย อันเกิดจาก 
5.1.1 ความไม่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย ของเรือ หรือยาน หรือความไม่เหมาะสมของเรือหรือยาน 

เพื่อการขนส่งวัตถุที่เอาประกันภัยได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รู้ถึงสภาพที่ไม่สามารถ
เดินทะเลได้อย่างปลอดภัยหรือความไม่เหมาะสมนั้น ในเวลาที่มีการบรรทุกวัตถุท่ีเอาประกันภัยเข้าไป 

5.1.2 ความไม่เหมาะสมของตู้คอนเทนเนอร์หรือยานพาหนะเพื่อการขนส่งวัตถุที่ เอาประกันภัยได้อย่าง
ปลอดภัย ในกรณีที่การบรรทุกเข้าไปหรือบรรทุกขึ้นไปนั้นเป็นการด าเนินการ 

ก่อนเริ่มต้นความคุ้มครองของการประกันภัยนี้ หรือ 
โดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยและบุคคลดังกล่าวได้รู้ถึงความไม่เหมาะสม
เช่นนั้นในเวลาที่มีการบรรทุก 

5.2 ข้อยกเว้นข้อ 5.1.1 ข้างต้นจะไม่ใช้ในกรณีที่สัญญาประกันภัยได้ถูกโอนไปยังฝ่ายที่ใช้สิทธิเรียกร้องภายใต้การ
ประกันภัยนี้ โดยที่ผู้นั้นได้ซื้อหรือตกลงท่ีจะซื้อวัตถุที่เอาประกันภัยโดยสุจริตภายใต้สัญญาที่มีผลผูกพัน 

5.3  ผู้รับประกันภัยสละประโยชน์จากการกระท าผิดค ารับรองโดยปริยายใดๆ ในความสามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย
ของเรือและความเหมาะสมของเรือท่ีขนวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้ไปยังจุดหมายปลายทาง 

 
6. In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by 

6.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile 
act by or against a belligerent power 

6.2 capture seizure arrest restraint or detainment (piracy excepted), and the consequences 
thereof or any attempt thereat 

6.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war. 
 

6.  การประกันภัยนี้จะไม่ให้ความคุ้มครอง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ท่ีมีสาเหตุมาจาก 
6.1 สงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจลต่อต้านรัฐบาล การโค่นล้มรัฐบาล หรือความขัดแย้งของพลเรือน

อันเกิดจากเหตุนั้น หรือการกระท าใดๆ อันเป็นปฏิปักษ์ท่ีกระท าโดยหรือท่ีกระท าต่อประเทศคู่สงคราม 
6.2 การจับกุม การยึด การกัก การหน่วงเหนี่ยว หรือการยึดครอง (ยกเว้นการกระท าอันเป็นโจรสลัด) และผลที่ตามมา

จากการนั้น หรือความพยายามใดๆ ในการที่จะกระท าเช่นนั้น 
6.3 ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด ลูกระเบิดที่ถูกท้ิงไว้หรืออาวุธสงครามอื่นท่ีถูกทิง้ไว้ 
 

7. In no case shall this insurance cover loss damage or expense 
7.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots 

or civil commotions 
7.2 resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions 
7.3 caused by any act of terrorism being an act of any person acting on behalf of, or in 

connection with, any organisation which carries out activities directed towards the 
overthrowing or influencing, by force or violence, of any government whether or not legally 
constituted 
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7.4 caused by any person acting from a political, ideological or religious motive 
 

7. การประกันภัยนี้จะไม่ให้ความคุ้มครองความสญูเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
7.1 ที่มีสาเหตุมาจากคนงานท่ีนัดหยุดงาน คนงานท่ีถูกปิดงานงดจ้าง หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในความไม่สงบทางแรงงาน 

การจลาจล หรือการที่พลเรือนลุกฮือขึ้นต่อต้าน 
7.2 ที่เป็นผลมาจากการนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง ความไม่สงบทางแรงงาน การจลาจล หรือการที่พลเรือนลุกฮือ

ขึ้นต่อต้าน 
7.3 ที่มีสาเหตุมาจากการกระท าของการก่อการร้ายอันเป็นการกระท าของบุคคลที่กระท าการในนามของหรือเกี่ยวข้อง

กับองค์กรใดๆ ที่ด าเนินกิจกรรมที่มุ่งต่อการโค่นล้มหรือการมีอิทธิพล โดยการใช้ก าลังหรือความรุนแรงต่อรัฐบาลไม่
ว่าจะตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

7.4 ที่มีสาเหตุมาจากบุคคลใดๆ ที่กระท าการจากมูลเหตุชักจูงใจทางการเมืองหรือลัทธิหรือศาสนา 
 

DURATION 
Transit Clause 
8.  8.1  Subject to Clause 11 below, this insurance attaches from the time the subject-matter insured 

is first moved in the warehouse or at the place of storage (at the place named in the contract 
of insurance) for the purpose of the immediate loading into or onto the carrying vehicle or 
other conveyance for the commencement of transit, continues during the ordinary course of 
transit and terminates either 

 

8.1.1  on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at the 
 final warehouse or place of storage at the destination named in the contract of 
 insurance, 
8.1.2  on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at 
 any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination 
 named in the contract of insurance, which the Assured or their employees elect to 
 use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or 
 distribution, or 

 8.1.3  when the Assured or their employees elect to use any carrying vehicle or other
 conveyance or any container for storage other than in the ordinary course of transit or 

 8.1.4  on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the subject-matter 
  insured from the oversea vessel at the final port of discharge, 
  whichever shall first occur. 
 8.2  If, after discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to 

termination of this insurance, the subject-matter insured is to be forwarded to a destination 
other than that to which it is insured, this insurance, whilst remaining subject to termination 
as provided in Clauses 8.1.1 to 8.1.4, shall not extend beyond the time the subject-matter 
insured is first moved for the purpose of the commencement of transit to such other 
destination. 

 8.3  This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for in Clauses 8.1.1 
to 8.1.4 above and to the provisions of Clause 9 below) during delay beyond the control of 
the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any 
variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to carriers under the 
contract of carriage. 
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5.1.2 unfitness of container or conveyance for the safe carriage of the subject-matter 
 insured, where loading therein or thereon is carried out  

  prior to attachment of this insurance or  
  by the Assured or their employees and they are privy to such unfitness at the 
  time of loading. 

5.2 Exclusion 5.1.1 above shall not apply where the contract of insurance has been assigned to 
the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in 
good faith under a binding contract. 

5.3 The Insurers waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and 
fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination. 

 

5. 5.1  การประกันภัยนี้จะไม่ให้ความคุ้มครอง ความสูญเสยี ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย อันเกิดจาก 
5.1.1 ความไม่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย ของเรือ หรือยาน หรือความไม่เหมาะสมของเรือหรือยาน 

เพื่อการขนส่งวัตถุที่เอาประกันภัยได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รู้ถึงสภาพที่ไม่สามารถ
เดินทะเลได้อย่างปลอดภัยหรือความไม่เหมาะสมนั้น ในเวลาที่มีการบรรทุกวัตถุท่ีเอาประกันภัยเข้าไป 

5.1.2 ความไม่เหมาะสมของตู้คอนเทนเนอร์หรือยานพาหนะเพื่อการขนส่งวัตถุที่ เอาประกันภัยได้อย่าง
ปลอดภัย ในกรณีที่การบรรทุกเข้าไปหรือบรรทุกขึ้นไปนั้นเป็นการด าเนินการ 

ก่อนเริ่มต้นความคุ้มครองของการประกันภัยนี้ หรือ 
โดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยและบุคคลดังกล่าวได้รู้ถึงความไม่เหมาะสม
เช่นนั้นในเวลาที่มีการบรรทุก 

5.2 ข้อยกเว้นข้อ 5.1.1 ข้างต้นจะไม่ใช้ในกรณีที่สัญญาประกันภัยได้ถูกโอนไปยังฝ่ายที่ใช้สิทธิเรียกร้องภายใต้การ
ประกันภัยนี้ โดยที่ผู้นั้นได้ซื้อหรือตกลงท่ีจะซื้อวัตถุที่เอาประกันภัยโดยสุจริตภายใต้สัญญาที่มีผลผูกพัน 

5.3  ผู้รับประกันภัยสละประโยชน์จากการกระท าผิดค ารับรองโดยปริยายใดๆ ในความสามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย
ของเรือและความเหมาะสมของเรือท่ีขนวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้ไปยังจุดหมายปลายทาง 

 
6. In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by 

6.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile 
act by or against a belligerent power 

6.2 capture seizure arrest restraint or detainment (piracy excepted), and the consequences 
thereof or any attempt thereat 

6.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war. 
 

6.  การประกันภัยนี้จะไม่ให้ความคุ้มครอง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ท่ีมีสาเหตุมาจาก 
6.1 สงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจลต่อต้านรัฐบาล การโค่นล้มรัฐบาล หรือความขัดแย้งของพลเรือน

อันเกิดจากเหตุนั้น หรือการกระท าใดๆ อันเป็นปฏิปักษ์ท่ีกระท าโดยหรือท่ีกระท าต่อประเทศคู่สงคราม 
6.2 การจับกุม การยึด การกัก การหน่วงเหนี่ยว หรือการยึดครอง (ยกเว้นการกระท าอันเป็นโจรสลัด) และผลที่ตามมา

จากการนั้น หรือความพยายามใดๆ ในการที่จะกระท าเช่นนั้น 
6.3 ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด ลูกระเบิดที่ถูกท้ิงไว้หรืออาวุธสงครามอื่นท่ีถูกทิง้ไว้ 
 

7. In no case shall this insurance cover loss damage or expense 
7.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots 

or civil commotions 
7.2 resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions 
7.3 caused by any act of terrorism being an act of any person acting on behalf of, or in 

connection with, any organisation which carries out activities directed towards the 
overthrowing or influencing, by force or violence, of any government whether or not legally 
constituted 
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7.4 caused by any person acting from a political, ideological or religious motive 
 

7. การประกันภัยนี้จะไม่ให้ความคุ้มครองความสญูเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
7.1 ที่มีสาเหตุมาจากคนงานท่ีนัดหยุดงาน คนงานท่ีถูกปิดงานงดจ้าง หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในความไม่สงบทางแรงงาน 

การจลาจล หรือการที่พลเรือนลุกฮือขึ้นต่อต้าน 
7.2 ที่เป็นผลมาจากการนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง ความไม่สงบทางแรงงาน การจลาจล หรือการที่พลเรือนลุกฮือ

ขึ้นต่อต้าน 
7.3 ที่มีสาเหตุมาจากการกระท าของการก่อการร้ายอันเป็นการกระท าของบุคคลที่กระท าการในนามของหรือเกี่ยวข้อง

กับองค์กรใดๆ ที่ด าเนินกิจกรรมที่มุ่งต่อการโค่นล้มหรือการมีอิทธิพล โดยการใช้ก าลังหรือความรุนแรงต่อรัฐบาลไม่
ว่าจะตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

7.4 ที่มีสาเหตุมาจากบุคคลใดๆ ที่กระท าการจากมูลเหตุชักจูงใจทางการเมืองหรือลัทธิหรือศาสนา 
 

DURATION 
Transit Clause 
8.  8.1  Subject to Clause 11 below, this insurance attaches from the time the subject-matter insured 

is first moved in the warehouse or at the place of storage (at the place named in the contract 
of insurance) for the purpose of the immediate loading into or onto the carrying vehicle or 
other conveyance for the commencement of transit, continues during the ordinary course of 
transit and terminates either 

 

8.1.1  on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at the 
 final warehouse or place of storage at the destination named in the contract of 
 insurance, 
8.1.2  on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at 
 any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination 
 named in the contract of insurance, which the Assured or their employees elect to 
 use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or 
 distribution, or 

 8.1.3  when the Assured or their employees elect to use any carrying vehicle or other
 conveyance or any container for storage other than in the ordinary course of transit or 

 8.1.4  on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the subject-matter 
  insured from the oversea vessel at the final port of discharge, 
  whichever shall first occur. 
 8.2  If, after discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to 

termination of this insurance, the subject-matter insured is to be forwarded to a destination 
other than that to which it is insured, this insurance, whilst remaining subject to termination 
as provided in Clauses 8.1.1 to 8.1.4, shall not extend beyond the time the subject-matter 
insured is first moved for the purpose of the commencement of transit to such other 
destination. 

 8.3  This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for in Clauses 8.1.1 
to 8.1.4 above and to the provisions of Clause 9 below) during delay beyond the control of 
the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any 
variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to carriers under the 
contract of carriage. 
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ระยะเวลาคุ้มครอง (หมวดที่ 3) 
ข้อก าหนดการขนส่ง 
8. 8.1  ภายใต้บังคับข้อ 11. ข้างล่างนี้ การประกันภัยนี้คุ้มครองนับตั้งแต่เวลาที่วัตถุที่เอาประกันภัยได้ถูกเคลื่อนย้ายเป็น

ครั้งแรกในคลังสินค้าหรือ ณ สถานที่เก็บ (ณ สถานที่ที่ได้ระบุช่ือไว้ในสัญญาประกันภัย) เพื่อวัตถุประสงค์ของการ
บรรทุกลงไปหรือขึ้นไปบนพานหะที่ขนส่งหรอืยานพาหนะอื่นใดในทันทีเพื่อเริ่มต้นการขนส่งตอ่เนื่องไปถึงระหว่างที่
อยู่ในเส้นทางปกติของการขนส่ง และสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
8.1.1 เมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายออกจากพาหนะขนส่งหรือยานพาหนะอื่น ในหรือ ณ คลังสินค้าหรือสถานที่เก็บ

สุดท้าย ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย, 
8.1.2 เมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายออกจากพาหนะขนส่งหรือยานพาหนะอื่น ในหรือ ณ คลังสินค้าหรือสถานที่เก็บอื่นใด 

ไม่ว่าก่อนหรือ ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของ  
ผู้เอาประกันภัยได้เลือกที่จะใช้ไมว่่าเพื่อการจัดเก็บนอกเสน้ทางปกติของการขนส่ง หรือเพื่อการจัดแบ่งหรือ
การกระจาย หรือ 

8.1.3 เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยได้เลือกที่จะใช้พาหนะขนส่งหรือยานพาหนะอื่นหรือ 
ตู้คอนเทนเนอร์ใด เพื่อการจัดเก็บนอกเส้นทางปกติของการขนส่ง หรือ 

8.1.4 เมื่อพ้นก าหนด 60 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการขนถ่ายวัตถุที่เอาประกันภัยที่ข้างล าเรือจากเรือเดินทะเล ณ 
ท่าเรือขนถ่ายสุดท้าย 

แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ นก่อน 
8.2 หากว่าหลังจากการขนถ่ายข้างล าเรือจากเรือเดินทะเล ณ ท่าเรือขนถ่ายสุดท้าย แต่ทว่าก่อนการสิ้นสุดการ

ประกันภัยนี้ วัตถุท่ีเอาประกันภัยจะต้องถูกส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่อื่นนอกเหนือไปจากท่ีซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ 
การประกันภัยนี้ ในระหว่างที่ยังคงมีผลต่อไปภายใต้บังคับของการสิ้นสุดความคุ้มครองดังที่ได้ก าหนดไว้ใน 
ข้อ 8.1.1 ถึง 8.1.4 จะไม่ขยายออกไปเกินกว่าเวลาที่วัตถุที่เอาประกันภัยได้ถูกเคลื่อนย้ายเป็นครั้งแรกเพื่อ
วัตถุประสงค์ของการเริ่มต้นการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางอื่นเช่นนั้น 

8.3 การประกันภัยนี้ยังคงมีผลบังคับ (ภายใต้บังคับของการสิ้นสุดความคุ้มครองดังที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 8.1.1 ถึง 8.1.4 
ข้างต้น และ ตามข้อก าหนดข้อ 9. ข้างล่างนี้) ในระหว่างที่มีความล่าช้าซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอา
ประกันภัย การเบี่ยงเส้นทางใดๆ การขนถ่ายโดยถูกบังคับ การขนส่งไปใหม่ หรือการถ่ายเปลี่ยนล าเรือ และ
ระหว่างการผันแปรของการเสี่ยงภัยอันเกิดจากการใช้ความมีอิสระที่ได้ให้ไว้แก่ผู้ขนส่งภายใต้สัญญาขนส่ง 

 
Termination of Contract of Carriage 
9. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is 

terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise 
terminated before unloading of the subject-matter insured as provided for in Clause 8 above, then 
this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Insurers and 
continuation of cover is requested when this insurance shall remain in force, subject to an 
additional premium if required by the Insurers, either 

 

 9.1  until the subject-matter insured is sold and delivered at such port or place, or, unless 
 otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the subject-matter 
insured at such port or place, whichever shall first occur, 
or 

9.2  if the subject-matter insured is forwarded within the said period of 60 days (or any agreed 
extension thereof) to the destination named in the contract of insurance or to any other 
destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 8 above. 
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การสิ้นสุดของสัญญาขนส่ง 
9. หากว่าเนื่องจากพฤติการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัยไม่ว่าด้วยการที่สัญญาขนส่งได้สิ้นสุดลง ณ 

ท่าเรือหรือสถานท่ีอื่นใดนอกเหนือจากจุดหมายปลายทางที่ไดร้ะบุช่ือไว้ในการประกันภัยนี้ หรือหากว่าการขนส่งได้สิ้นสุด
ลงก่อนการขนถ่ายวัตถุที่เอาประกันภัยขึ้นจากเรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8. ข้างต้น การประกันภัยนี้ก็จะสิ้นสุดลงด้วย 
เว้นแต่ว่าได้มีการแจ้งให้ผู้รับประกันภัยรู้ในทันทีและได้มีการขอให้คุ้มครองต่อไป กรณีเช่นนั้น การประกันภัยก็จะมี
ผลใช้บังคับต่อไป, ทั้งนี้ภายใต้บังคับของการช าระเบี้ยประกันภัยเพ่ิมหากผู้รับประกันภัยต้องการ, 
9.1 จนกว่าวัตถุที่เอาประกันภัยถูกขายและถูกส่งมอบ ณ ท่าเรือ หรือสถานที่เช่นนั้น หรือหากว่าไม่ได้ตกลงกันไว้เป็น

อย่างอื่นเป็นพิเศษ จนกว่าพ้นก าหนดเวลา 60 วัน หลังจากที่วัตถุที่เอาประกันภัยได้มาถึงยังท่าเรือหรือสถานที่
เช่นนั้น แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ นก่อน  

 หรือ 
9.2 จนกว่าสิ้นสุดความคุ้มครองตามเง่ือนไขของข้อ 8. ข้างต้น หากวัตถุที่เอาประกันภัยได้ถูกส่งไปยังจุดหมาย

ปลายทางตามที่ได้ระบุช่ือไว้ในสัญญาประกันภัย หรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นใดภายในก าหนดเวลา 60 วัน 
ดังกล่าว (หรือภายในก าหนดเวลาใดๆ ท่ีได้มีการตกลงขยายออกไป) 

 
Change of Voyage 
10.  10.1  Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, this 

must be notified promptly to Insurers for rates and terms to be agreed. Should a 
loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only 
if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on 
reasonable market terms. 

 10.2  Where the subject-matter insured commences the transit contemplated by this insurance 
(in accordance with Clause 8.1), but, without the knowledge of the Assured or their 
employees the ship sails for another destination, this insurance will nevertheless be 
deemed to have attached at commencement of such transit. 

 

การเปลีย่นเที่ยวเดินทาง 
10. 10.1  ในกรณีที่หลังจากการประกันภัยนี้ได้ให้ความคุ้มครองแล้ว ผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง จะต้องมี

การแจ้งการเปลี่ยนนี้ให้ผู้รับประกันภัยรู้ในทันทีเพ่ือที่จะตกลงกันในเร่ืองอัตราเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไข 
หากความสูญเสียเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการตกลงเช่นนั้น ก็อาจให้ความคุ้มครองได้ แต่เพียงเท่าท่ีความคุ้มครอง
ควรที่จะมีได้ตามอัตราตลาดของเบี้ยประกันภัยที่สมควรในทางการค้าที่คิดส าหรับข้อสัญญาที่เหมาะสม  
ซ่ึงใช้อยู่ในตลาด 

10.2  ในกรณีที่วัตถุที่เอาประกันภัยได้เริ่มต้นขนส่งตามความมุ่งหมายโดยการประกันภัยนี้ (ตามข้อ 8.1) แต่ทว่า เรือ
ได้แล่นไปยังจุดหมายปลายทางอื่นโดยที่ผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยไม่รู้ การประกันภัยนี้ 
จะถือว่าได้ให้ความคุ้มครองตั้งแต่เริ่มต้นการขนส่งเช่นนั้น 

 
 

CLAIMS 
Insurable Interest 
11.  11.1  In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in 

the subject-matter insured at the time of the loss. 
 11.2  Subject to Clause 11.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss 

occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss 
occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware 
of the loss and the Insurers were not. 
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ระยะเวลาคุ้มครอง (หมวดที่ 3) 
ข้อก าหนดการขนส่ง 
8. 8.1  ภายใต้บังคับข้อ 11. ข้างล่างนี้ การประกันภัยนี้คุ้มครองนับตั้งแต่เวลาที่วัตถุที่เอาประกันภัยได้ถูกเคลื่อนย้ายเป็น

ครั้งแรกในคลังสินค้าหรือ ณ สถานที่เก็บ (ณ สถานที่ที่ได้ระบุช่ือไว้ในสัญญาประกันภัย) เพื่อวัตถุประสงค์ของการ
บรรทุกลงไปหรือขึ้นไปบนพานหะที่ขนส่งหรอืยานพาหนะอื่นใดในทันทีเพื่อเริ่มต้นการขนส่งตอ่เนื่องไปถึงระหว่างที่
อยู่ในเส้นทางปกติของการขนส่ง และสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
8.1.1 เมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายออกจากพาหนะขนส่งหรือยานพาหนะอื่น ในหรือ ณ คลังสินค้าหรือสถานที่เก็บ

สุดท้าย ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย, 
8.1.2 เมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายออกจากพาหนะขนส่งหรือยานพาหนะอื่น ในหรือ ณ คลังสินค้าหรือสถานที่เก็บอื่นใด 

ไม่ว่าก่อนหรือ ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของ  
ผู้เอาประกันภัยได้เลือกที่จะใช้ไมว่่าเพื่อการจัดเก็บนอกเสน้ทางปกติของการขนส่ง หรือเพื่อการจัดแบ่งหรือ
การกระจาย หรือ 

8.1.3 เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยได้เลือกที่จะใช้พาหนะขนส่งหรือยานพาหนะอื่นหรือ 
ตู้คอนเทนเนอร์ใด เพื่อการจัดเก็บนอกเส้นทางปกติของการขนส่ง หรือ 

8.1.4 เมื่อพ้นก าหนด 60 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการขนถ่ายวัตถุที่เอาประกันภัยที่ข้างล าเรือจากเรือเดินทะเล ณ 
ท่าเรือขนถ่ายสุดท้าย 

แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ นก่อน 
8.2 หากว่าหลังจากการขนถ่ายข้างล าเรือจากเรือเดินทะเล ณ ท่าเรือขนถ่ายสุดท้าย แต่ทว่าก่อนการสิ้นสุดการ

ประกันภัยนี้ วัตถุท่ีเอาประกันภัยจะต้องถูกส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่อื่นนอกเหนือไปจากท่ีซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ 
การประกันภัยนี้ ในระหว่างที่ยังคงมีผลต่อไปภายใต้บังคับของการสิ้นสุดความคุ้มครองดังที่ได้ก าหนดไว้ใน 
ข้อ 8.1.1 ถึง 8.1.4 จะไม่ขยายออกไปเกินกว่าเวลาที่วัตถุที่เอาประกันภัยได้ถูกเคลื่อนย้ายเป็นครั้งแรกเพื่อ
วัตถุประสงค์ของการเริ่มต้นการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางอื่นเช่นนั้น 

8.3 การประกันภัยนี้ยังคงมีผลบังคับ (ภายใต้บังคับของการสิ้นสุดความคุ้มครองดังที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 8.1.1 ถึง 8.1.4 
ข้างต้น และ ตามข้อก าหนดข้อ 9. ข้างล่างนี้) ในระหว่างที่มีความล่าช้าซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอา
ประกันภัย การเบี่ยงเส้นทางใดๆ การขนถ่ายโดยถูกบังคับ การขนส่งไปใหม่ หรือการถ่ายเปลี่ยนล าเรือ และ
ระหว่างการผันแปรของการเสี่ยงภัยอันเกิดจากการใช้ความมีอิสระที่ได้ให้ไว้แก่ผู้ขนส่งภายใต้สัญญาขนส่ง 

 
Termination of Contract of Carriage 
9. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is 

terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise 
terminated before unloading of the subject-matter insured as provided for in Clause 8 above, then 
this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Insurers and 
continuation of cover is requested when this insurance shall remain in force, subject to an 
additional premium if required by the Insurers, either 

 

 9.1  until the subject-matter insured is sold and delivered at such port or place, or, unless 
 otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the subject-matter 
insured at such port or place, whichever shall first occur, 
or 

9.2  if the subject-matter insured is forwarded within the said period of 60 days (or any agreed 
extension thereof) to the destination named in the contract of insurance or to any other 
destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 8 above. 
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การสิ้นสุดของสัญญาขนส่ง 
9. หากว่าเนื่องจากพฤติการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัยไม่ว่าด้วยการที่สัญญาขนส่งได้สิ้นสุดลง ณ 

ท่าเรือหรือสถานท่ีอื่นใดนอกเหนือจากจุดหมายปลายทางที่ไดร้ะบุช่ือไว้ในการประกันภัยนี้ หรือหากว่าการขนส่งได้สิ้นสุด
ลงก่อนการขนถ่ายวัตถุที่เอาประกันภัยขึ้นจากเรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8. ข้างต้น การประกันภัยนี้ก็จะสิ้นสุดลงด้วย 
เว้นแต่ว่าได้มีการแจ้งให้ผู้รับประกันภัยรู้ในทันทีและได้มีการขอให้คุ้มครองต่อไป กรณีเช่นนั้น การประกันภัยก็จะมี
ผลใช้บังคับต่อไป, ทั้งนี้ภายใต้บังคับของการช าระเบี้ยประกันภัยเพ่ิมหากผู้รับประกันภัยต้องการ, 
9.1 จนกว่าวัตถุที่เอาประกันภัยถูกขายและถูกส่งมอบ ณ ท่าเรือ หรือสถานที่เช่นนั้น หรือหากว่าไม่ได้ตกลงกันไว้เป็น

อย่างอื่นเป็นพิเศษ จนกว่าพ้นก าหนดเวลา 60 วัน หลังจากที่วัตถุที่เอาประกันภัยได้มาถึงยังท่าเรือหรือสถานที่
เช่นนั้น แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ นก่อน  

 หรือ 
9.2 จนกว่าสิ้นสุดความคุ้มครองตามเง่ือนไขของข้อ 8. ข้างต้น หากวัตถุที่เอาประกันภัยได้ถูกส่งไปยังจุดหมาย

ปลายทางตามที่ได้ระบุช่ือไว้ในสัญญาประกันภัย หรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นใดภายในก าหนดเวลา 60 วัน 
ดังกล่าว (หรือภายในก าหนดเวลาใดๆ ท่ีได้มีการตกลงขยายออกไป) 

 
Change of Voyage 
10.  10.1  Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, this 

must be notified promptly to Insurers for rates and terms to be agreed. Should a 
loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only 
if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on 
reasonable market terms. 

 10.2  Where the subject-matter insured commences the transit contemplated by this insurance 
(in accordance with Clause 8.1), but, without the knowledge of the Assured or their 
employees the ship sails for another destination, this insurance will nevertheless be 
deemed to have attached at commencement of such transit. 

 

การเปลีย่นเที่ยวเดินทาง 
10. 10.1  ในกรณีที่หลังจากการประกันภัยนี้ได้ให้ความคุ้มครองแล้ว ผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง จะต้องมี

การแจ้งการเปลี่ยนนี้ให้ผู้รับประกันภัยรู้ในทันทีเพ่ือที่จะตกลงกันในเร่ืองอัตราเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไข 
หากความสูญเสียเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการตกลงเช่นนั้น ก็อาจให้ความคุ้มครองได้ แต่เพียงเท่าท่ีความคุ้มครอง
ควรที่จะมีได้ตามอัตราตลาดของเบี้ยประกันภัยที่สมควรในทางการค้าที่คิดส าหรับข้อสัญญาที่เหมาะสม  
ซ่ึงใช้อยู่ในตลาด 

10.2  ในกรณีที่วัตถุที่เอาประกันภัยได้เริ่มต้นขนส่งตามความมุ่งหมายโดยการประกันภัยนี้ (ตามข้อ 8.1) แต่ทว่า เรือ
ได้แล่นไปยังจุดหมายปลายทางอื่นโดยที่ผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยไม่รู้ การประกันภัยนี้ 
จะถือว่าได้ให้ความคุ้มครองตั้งแต่เริ่มต้นการขนส่งเช่นนั้น 

 
 

CLAIMS 
Insurable Interest 
11.  11.1  In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in 

the subject-matter insured at the time of the loss. 
 11.2  Subject to Clause 11.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss 

occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss 
occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware 
of the loss and the Insurers were not. 

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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การเรียกร้อง (หมวดที่ 4) 
ส่วนไดเ้สียอันสามารถเอาประกันภัยได้ 
11. 11.1  เพื่อที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้การประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่ วนได้เสีย อันสามารถ 

เอาประกันภัยได้ในวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ในเวลาที่เกิดความสูญเสีย 
 11.2  ภายใต้บังคับ ข้อ 11.1 ข้างต้น ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับความสูญเสียที่

ได้เอาประกันภัยไว้อันเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองโดยการประกันภัยนี้ แม้กระทั่งว่าความ
สูญเสียได้เกิดขึ้นก่อนท่ีสัญญาประกันภัยจะได้ท าขึ้น เว้นแต่ว่าผู้เอาประกันภัยได้รู้ถึงความสูญเสียอยู่แล้วและ
ผู้รับประกันภัยไม่รู้ 

 
Forwarding Charges 
12. Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is 

terminated at a port or place other than that to which the subject-matter insured is covered 
under this insurance, the Insurers will reimburse the Assured for any extra charges properly 
and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter insured to the 
destination to which it is insured.  

 

This Clause 12, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to 
the exclusions contained in Clauses 4, 5, 6 and 7 above, and shall not include charges arising 
from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their employees. 

 

ค่าใช้จ่ายการส่งสินค้า 
12.  ในกรณีที่ ด้วยผลของภัยที่ได้รับความคุ้มครองโดยการประกันภัยนี้ หากการขนส่งที่ได้เอาประกันภัยไว้ต้องสิ้นสุดลง ณ 

ท่าเรือหรือสถานที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ได้รับความคุ้มครองภายใต้การประกันภัยนี้ ผู้รับ
ประกันภัยจะชดใช้คืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษใดๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างสมควรและเหมาะสมในการขน
ขึ้นจากเรือ การเก็บรักษาและการส่งวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้ไปยังจุดหมายปลายทางที่ได้เอาประกันภัยไว้ 

 ข้อ 12. นี้ ซึ่งไม่ใช้บังคับกับความเสียหายทั่วไปหรือค่ากู้ภัยจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อยกเว้นที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 4, 5, 
6 และ 7 ข้างต้น และจะไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความผิด ความประมาทเลินเล่อ การมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือ
การไม่สามารถช าระหนี้ของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย 

 
Constructive Total Loss 
13.  No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter 

insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be 
unavoidable or because the cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter 
insured to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival. 

 

ความเสยีหายเสมือนหนึ่งสิ้นเชิง 
13. ความเสียหายเสมือนหนึ่งสิ้นเชิงจะไม่สามารถเรียกร้องให้ชดใช้ได้ภายใต้การประกันภัยนี้ เว้นแต่วัตถุที่เอาประกันภัยไว้

ได้ถูกสละทิ้งอย่างเหมาะสม ไม่ว่าด้วยเหตุที่ไม่อาจที่จะหลีกพ้นจากการเป็นความเสียหายสิ้นเชิงแท้จริง หรือเพราะเหตุ
ที่ค่าใช้จ่ายในการติดตามเอาคืนมา การปรับสภาพและการส่งวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้ไปยังจุดหมายปลายทางที่ซึ่งได้เอา
ประกันภัยไว้ ควรเกินกว่ามูลค่าของวัตถุท่ีเอาประกันภัยเมื่อมาถึง 
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Increased Value 
14.  14.1  If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the subject-matter insured 

under this insurance the agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be 
increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value 
insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion 
as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured. 

 

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts 
insured under all other insurances. 
 

14.2  Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply: 
The agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be equal to the total 
amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering 
the loss and effected on the subject-matter insured by the Assured, and liability under this 
insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to 
such total amount insured. 
 

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts 
insured under all other insurances. 

 

มูลค่าที่เพิ่มขึ้น 
14. 14.1 หากผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของวัตถุที่เอาประกันภัยภายใต้การประกันภัยนี้ มูลค่าที่ตกลง

กันของวัตถุที่เอาประกันภัยจะถือว่าเพิ่มขึ้นไปเท่าจ านวนเงินทั้งหมดที่ได้เอาประกันภัยไว้ภายใต้การประกันภัย
นี้และการประกันภัยอื่นเพื่อมูลค่าที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดที่ให้คุ้มครองความสูญเสีย และความรับผิดภายใต้การ
ประกันภัยนี้จะเป็นไปตามสัดส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยภายใต้การประกันภัยนี้กับจ านวนเงินเอา
ประกันภัยรวมเช่นนั้น 

  ในกรณีของการเรียกร้องให้ชดใช้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องจัดหาพยานหลักฐานของจ านวนเงินเอาประกันภัย
ภายใต้การประกันภัยอื่นท้ังหมดมาให้ผู้รับประกันภัย 

 14.2 ในกรณีที่การประกันภัยนี เปน็การประกันภัยมลูค่าท่ีเพ่ิมขึ น ให้ใชข้้อก้าหนดต่อไปนี บังคับ: 
  มูลค่าที่ตกลงกันของวัตถุที่เอาประกันภัยจะถือว่าเท่ากับจ านวนเงินทั้งหมดที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้การ

ประกันภัยรายแรกรวมกับการประกันภัยมลูคา่ที่เพิ่มข้ึนท้ังหมดที่คุ้มครองถึงความสูญเสียและที่ผู้เอาประกันภัย
ได้ท าไว้ส าหรับวัตถุที่เอาประกันภัย และความรับผิดภายใต้การประกันภัยนี้ จะเป็นไปตามสัดส่วนของจ านวน
เงินเอาประกันภัยภายใต้การประกันภัยนี้ กับ จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมเช่นน้ัน 

  ในกรณีของการเรียกร้องให้ชดใช้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องจัดหาพยานหลักฐานของจ านวนเงินเอาประกันภัย
ภายใต้การประกันภัยอื่นท้ังหมดมาให้ผู้รับประกันภัย 

 
BENEFIT OF INSURANCE 
15. This insurance 
 15.1  covers the Assured which includes the person claiming indemnity either as the person by 

or on whose behalf the contract of insurance was effected or as an assignee, 
 15.2  shall not extend to or otherwise benefit the carrier or other bailee. 
 

ประโยชน์ของการประกันภัย (หมวดที่ 5)  
15.  การประกันภัยนี ้

15.1 คุ้มครองผู้เอาประกันภัยซึ่งรวมถึงบุคคลที่ใช้สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ไม่ว่าในฐานะบุคคลที่สัญญาประกันภัยได้ท า
ไว้โดยหรือในนามของบุคคลนั้น หรือในฐานะผู้รับโอน 

 15.2 จะต้องไม่ขยายไปถึงหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ขนส่ง หรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์ 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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การเรียกร้อง (หมวดที่ 4) 
ส่วนไดเ้สียอันสามารถเอาประกันภัยได้ 
11. 11.1  เพื่อที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้การประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่ วนได้เสีย อันสามารถ 

เอาประกันภัยได้ในวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ในเวลาที่เกิดความสูญเสีย 
 11.2  ภายใต้บังคับ ข้อ 11.1 ข้างต้น ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับความสูญเสียที่

ได้เอาประกันภัยไว้อันเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองโดยการประกันภัยนี้ แม้กระทั่งว่าความ
สูญเสียได้เกิดขึ้นก่อนท่ีสัญญาประกันภัยจะได้ท าขึ้น เว้นแต่ว่าผู้เอาประกันภัยได้รู้ถึงความสูญเสียอยู่แล้วและ
ผู้รับประกันภัยไม่รู้ 

 
Forwarding Charges 
12. Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is 

terminated at a port or place other than that to which the subject-matter insured is covered 
under this insurance, the Insurers will reimburse the Assured for any extra charges properly 
and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter insured to the 
destination to which it is insured.  

 

This Clause 12, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to 
the exclusions contained in Clauses 4, 5, 6 and 7 above, and shall not include charges arising 
from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their employees. 

 

ค่าใช้จ่ายการส่งสินค้า 
12.  ในกรณีที่ ด้วยผลของภัยที่ได้รับความคุ้มครองโดยการประกันภัยนี้ หากการขนส่งที่ได้เอาประกันภัยไว้ต้องสิ้นสุดลง ณ 

ท่าเรือหรือสถานที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ได้รับความคุ้มครองภายใต้การประกันภัยนี้ ผู้รับ
ประกันภัยจะชดใช้คืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษใดๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างสมควรและเหมาะสมในการขน
ขึ้นจากเรือ การเก็บรักษาและการส่งวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้ไปยังจุดหมายปลายทางที่ได้เอาประกันภัยไว้ 

 ข้อ 12. นี้ ซึ่งไม่ใช้บังคับกับความเสียหายทั่วไปหรือค่ากู้ภัยจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อยกเว้นที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 4, 5, 
6 และ 7 ข้างต้น และจะไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความผิด ความประมาทเลินเล่อ การมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือ
การไม่สามารถช าระหนี้ของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย 

 
Constructive Total Loss 
13.  No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter 

insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be 
unavoidable or because the cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter 
insured to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival. 

 

ความเสยีหายเสมือนหนึ่งสิ้นเชิง 
13. ความเสียหายเสมือนหนึ่งสิ้นเชิงจะไม่สามารถเรียกร้องให้ชดใช้ได้ภายใต้การประกันภัยนี้ เว้นแต่วัตถุที่เอาประกันภัยไว้

ได้ถูกสละทิ้งอย่างเหมาะสม ไม่ว่าด้วยเหตุที่ไม่อาจที่จะหลีกพ้นจากการเป็นความเสียหายสิ้นเชิงแท้จริง หรือเพราะเหตุ
ที่ค่าใช้จ่ายในการติดตามเอาคืนมา การปรับสภาพและการส่งวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้ไปยังจุดหมายปลายทางที่ซึ่งได้เอา
ประกันภัยไว้ ควรเกินกว่ามูลค่าของวัตถุท่ีเอาประกันภัยเมื่อมาถึง 
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Increased Value 
14.  14.1  If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the subject-matter insured 

under this insurance the agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be 
increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value 
insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion 
as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured. 

 

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts 
insured under all other insurances. 
 

14.2  Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply: 
The agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be equal to the total 
amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering 
the loss and effected on the subject-matter insured by the Assured, and liability under this 
insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to 
such total amount insured. 
 

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts 
insured under all other insurances. 

 

มูลค่าที่เพิ่มขึ้น 
14. 14.1 หากผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของวัตถุที่เอาประกันภัยภายใต้การประกันภัยนี้ มูลค่าที่ตกลง

กันของวัตถุที่เอาประกันภัยจะถือว่าเพิ่มขึ้นไปเท่าจ านวนเงินทั้งหมดที่ได้เอาประกันภัยไว้ภายใต้การประกันภัย
นี้และการประกันภัยอื่นเพื่อมูลค่าที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดที่ให้คุ้มครองความสูญเสีย และความรับผิดภายใต้การ
ประกันภัยนี้จะเป็นไปตามสัดส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยภายใต้การประกันภัยนี้กับจ านวนเงินเอา
ประกันภัยรวมเช่นนั้น 

  ในกรณีของการเรียกร้องให้ชดใช้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องจัดหาพยานหลักฐานของจ านวนเงินเอาประกันภัย
ภายใต้การประกันภัยอื่นท้ังหมดมาให้ผู้รับประกันภัย 

 14.2 ในกรณีที่การประกันภัยนี เปน็การประกันภัยมลูค่าท่ีเพ่ิมขึ น ให้ใชข้้อก้าหนดต่อไปนี บังคับ: 
  มูลค่าที่ตกลงกันของวัตถุที่เอาประกันภัยจะถือว่าเท่ากับจ านวนเงินทั้งหมดที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้การ

ประกันภัยรายแรกรวมกับการประกันภัยมลูคา่ที่เพิ่มข้ึนท้ังหมดที่คุ้มครองถึงความสูญเสียและที่ผู้เอาประกันภัย
ได้ท าไว้ส าหรับวัตถุที่เอาประกันภัย และความรับผิดภายใต้การประกันภัยนี้ จะเป็นไปตามสัดส่วนของจ านวน
เงินเอาประกันภัยภายใต้การประกันภัยนี้ กับ จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมเช่นน้ัน 

  ในกรณีของการเรียกร้องให้ชดใช้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องจัดหาพยานหลักฐานของจ านวนเงินเอาประกันภัย
ภายใต้การประกันภัยอื่นท้ังหมดมาให้ผู้รับประกันภัย 

 
BENEFIT OF INSURANCE 
15. This insurance 
 15.1  covers the Assured which includes the person claiming indemnity either as the person by 

or on whose behalf the contract of insurance was effected or as an assignee, 
 15.2  shall not extend to or otherwise benefit the carrier or other bailee. 
 

ประโยชน์ของการประกันภัย (หมวดที่ 5)  
15.  การประกันภัยนี ้

15.1 คุ้มครองผู้เอาประกันภัยซึ่งรวมถึงบุคคลที่ใช้สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ไม่ว่าในฐานะบุคคลที่สัญญาประกันภัยได้ท า
ไว้โดยหรือในนามของบุคคลนั้น หรือในฐานะผู้รับโอน 

 15.2 จะต้องไม่ขยายไปถึงหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ขนส่ง หรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์ 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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MINIMISING LOSSES 
Duty of Assured 
16. It is the duty of the Assured and their employees and agents in respect of loss recoverable 

hereunder 
 16.1  to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising 

such loss, 
  and 
 16.2  to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly 

preserved and exercised 
 and the Insurers will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for 
 any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties. 
 

การลดความสูญเสีย (หมวดที่ 6) 
หน้าท่ีของผู้เอาประกันภัย 
16. เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย และลูกจ้างและตัวแทนของผู้เอาประกันภัย ในส่วนที่เกี่ยวกับความสูญเสียที่สามารถ

เรียกให้ชดใช้ภายใต้การประกันภัยนี้ 
16.1 ที่จะใช้มาตรการเช่นตามที่อาจสมควร เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงหรือลดความสูญเสียเช่นนั้น 

  และ 
16.2 ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าบรรดาสิทธิทั้งปวงที่มีต่อผู้ขนส่ง ผู้ดูแลรักษาทรัพย์ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ได้มีการใช้

และสงวนไว้แล้วอย่างสมควร 
และผู้รับประกันภัยจะชดใช้คืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ส าหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสมควรและเหมาะสมจากการ
ท าตามหน้าที่เหล่านั้น เพิ่มเติมจากความเสียหายใดๆ ท่ีสามารถเรียกให้ชดใช้ได้ภายใต้การประกันภัยนี้ 
 

Waiver 
17.  Measures taken by the Assured or the Insurers with the object of saving, protecting or 

recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of 
abandonment or otherwise prejudice the rights of either party. 

 

การสละประโยชน์ 
17.  มาตรการที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยได้กระท าไปด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการสงวน ปกป้องหรือให้ได้กลับคืนมา

ซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ จะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นการสละประโยชน์ หรือยอมรับการสละทิ้ง หรือท าให้เสื่อมเสียสิทธิ
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

 
AVOIDANCE OF DELAY 
18.  It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all 
 circumstances within their control. 
 

การหลีกเลี่ยงความล่าช้า (หมวดที่ 7) 
18. เป็นเงื่อนไขของการประกันภัยนี้ว่า ผู้เอาประกันภัยจะกระท าการด้วยความรวดเร็วอันควรในทุกพฤติการณ์ที่อยู่ภายใต้

การควบคุมของผู้เอาประกันภัย 
 
LAW AND PRACTICE 
19. This insurance is subject to English law and practice. 
 

กฎหมายและวธิีปฏิบัต ิ(หมวดที่ 8) 
19. การประกันภัยนี้อยู่ภายใต้บังคับตามวิธีปฏิบัติและกฎหมายของประเทศอังกฤษ 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-85 
 

 

NOTE:- Where a continuation of cover is requested under Clause 9, or a change of destination is 
notified under Clause 10, there is an obligation to give prompt notice to the Insurers and the right to 
such cover is dependent upon compliance with this obligation. 
 

หมายเหตุ: - ในกรณีที่ต้องการให้มีการคุ้มครองต่อไปภายใต้ข้อ 9. หรือมีการแจ้งการเปลี่ยนจุดหมายปลายทางภายใต้ 
ข้อ 10. มีพันธกรณีที่จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยรู้ในทันทีและสิทธิในความคุ้มครองเช่นนั้นจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีนี ้
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16. It is the duty of the Assured and their employees and agents in respect of loss recoverable 
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 16.1  to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising 

such loss, 
  and 
 16.2  to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly 
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เรียกให้ชดใช้ภายใต้การประกันภัยนี้ 
16.1 ที่จะใช้มาตรการเช่นตามที่อาจสมควร เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงหรือลดความสูญเสียเช่นนั้น 
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และสงวนไว้แล้วอย่างสมควร 
และผู้รับประกันภัยจะชดใช้คืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ส าหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสมควรและเหมาะสมจากการ
ท าตามหน้าที่เหล่านั้น เพิ่มเติมจากความเสียหายใดๆ ท่ีสามารถเรียกให้ชดใช้ได้ภายใต้การประกันภัยนี้ 
 

Waiver 
17.  Measures taken by the Assured or the Insurers with the object of saving, protecting or 

recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of 
abandonment or otherwise prejudice the rights of either party. 

 

การสละประโยชน์ 
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AVOIDANCE OF DELAY 
18.  It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all 
 circumstances within their control. 
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LAW AND PRACTICE 
19. This insurance is subject to English law and practice. 
 

กฎหมายและวธิีปฏิบัต ิ(หมวดที่ 8) 
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notified under Clause 10, there is an obligation to give prompt notice to the Insurers and the right to 
such cover is dependent upon compliance with this obligation. 
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1/1/09 
INSTITUTE CARGO CLAUSES (B) 

 

RISKS COVERED 
Risks 
1.  This insurance covers, except as excluded by the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7 below, 
 1.1  loss of or damage to the subject-matter insured reasonably attributable to 
  1.1.1  fire or explosion 
  1.1.2  vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized 
  1.1.3  overturning or derailment of land conveyance 

  1.1.4  collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than 
water 

  1.1.5  discharge of cargo at a port of distress 
  1.1.6 earthquake volcanic eruption or lightning, 
 1.2  loss of or damage to the subject-matter insured caused by 
  1.2.1  general average sacrifice 
  1.2.2  jettison or washing overboard 
  1.2.3  entry of sea lake or river water into vessel craft hold conveyance container or place 

of storage, 
 1.3  total loss of any package lost overboard or dropped whilst loading on to, or unloading from, 

vessel or craft. 
 

1/1/09  
(ค าแปล–เพื่อประโยชน์ในการศึกษา) 
ข้อก้าหนดการประกนัภัยสนิค้า (บี) 

ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง (หมวดที่ 1) 
ภัย 
1.  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง, เว้นแต่ตามที่ได้ยกเว้นไว้โดยข้อก าหนดของข้อ 4, 5, 6 และ 7 ข้างล่างนี้ 

1.1 ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้อันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก 
1.1.1 ไฟไหม้ หรือการระเบดิ 
1.1.2 เรือหรือยาน ได้เกดิการเกย เกยตืน้ จม หรือ ล่ม 
1.1.3 การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกราง 
1.1.4 การโดนกันหรือชนกันของเรือ ยาน หรือยานพาหนะ กับวัตถภุายนอกอื่นใดนอกเหนือจากน้ า 
1.1.5 การขนถ่ายสินคา้ ณ ท่าเรือประสบภัย 
1.1.6 แผ่นดินไหว การระเบิดของภเูขาไฟ หรือฟ้าผ่า 

1.2 ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยอันมสีาเหตุมาจาก 
1.2.1 การเสยีสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป 
1.2.2 การโยนทิ้งทะเลและการถูกซดัตกเรือ 
1.2.3 การที่น้ าทะเล น้ าทะเลสาบ หรือน้ าในแม่น้ าเข้าไปในเรือ ยาน ระวาง ยานพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์ หรือสถานที่

ที่เก็บรักษาสินค้า 
1.3 ความเสียหายสิ้นเชิงของหีบห่อใดๆ ที่ได้รับความเสียหายจากการตกหรือหล่นลงมาในระหว่างการบรรทุกขึ้น หรือ 

ขนถ่ายลงจากเรือ หรือยาน 
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1/1/09 
INSTITUTE CARGO CLAUSES (C) 

 

RISKS COVERED 
Risks 
1.  This insurance covers, except as excluded by the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7 below, 
 1.1  loss of or damage to the subject-matter insured reasonably attributable to 
  1.1.1  fire or explosion 
  1.1.2  vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized 
  1.1.3  overturning or derailment of land conveyance 

  1.1.4  collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than 
water 

  1.1.5  discharge of cargo at a port of distress, 
 1.2  loss of or damage to the subject-matter insured caused by 
  1.2.1  general average sacrifice 
  1.2.2  jettison. 
 

1/1/09 
(ค าแปล–เพื่อประโยชน์ในการศึกษา) 
ข้อก้าหนดการประกนัภัยสนิค้า (ซี) 

ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง (หมวดที่ 1) 
ภัย 
1.  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง, เว้นแต่ตามที่ได้ยกเว้นไว้โดยข้อก าหนดของข้อ 4, 5, 6 และ 7 ข้างล่างนี ้

1.1 ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้อันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก 
1.1.1 ไฟไหม้ หรือการระเบดิ 
1.1.2 เรือหรือยาน ได้เกดิการเกย เกยตืน้ จม หรือ ล่ม 
1.1.3 การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกราง 
1.1.4 การโดนกันหรือชนกันของเรือ ยาน หรือยานพาหนะ กับวัตถภุายนอกอื่นใดนอกเหนือจากน้ า 
1.1.5 การขนถ่ายสินคา้ ณ ท่าเรือประสบภัย 

1.2 ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยอันมสีาเหตุมาจาก 
1.2.1 การเสยีสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป 
1.2.2 การโยนทิ้งทะเล 
 

General Average 
2.  This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according 

to the contract of carriage and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in 
connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6 
and 7 below. 

 

 
 

ความเสยีหายทั่วไป 
2.  การประกันภัยนี้คุ้มครอง ความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัยที่คิดหรือก าหนดตามสัญญาขนส่ง และ/หรือตามวิธีปฏิบัติและ

กฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งได้ท าให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหรือที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงความสูญเสียจากสาเหตุใด ๆ  
ก็ตาม เว้นแต่ที่ได้ยกเว้นไว้ในข้อ 4, 5, 6 และ 7 ข้างล่างนี ้

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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1/1/09 
INSTITUTE CARGO CLAUSES (B) 

 

RISKS COVERED 
Risks 
1.  This insurance covers, except as excluded by the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7 below, 
 1.1  loss of or damage to the subject-matter insured reasonably attributable to 
  1.1.1  fire or explosion 
  1.1.2  vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized 
  1.1.3  overturning or derailment of land conveyance 

  1.1.4  collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than 
water 

  1.1.5  discharge of cargo at a port of distress 
  1.1.6 earthquake volcanic eruption or lightning, 
 1.2  loss of or damage to the subject-matter insured caused by 
  1.2.1  general average sacrifice 
  1.2.2  jettison or washing overboard 
  1.2.3  entry of sea lake or river water into vessel craft hold conveyance container or place 

of storage, 
 1.3  total loss of any package lost overboard or dropped whilst loading on to, or unloading from, 

vessel or craft. 
 

1/1/09  
(ค าแปล–เพื่อประโยชน์ในการศึกษา) 
ข้อก้าหนดการประกนัภัยสนิค้า (บี) 

ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง (หมวดที่ 1) 
ภัย 
1.  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง, เว้นแต่ตามที่ได้ยกเว้นไว้โดยข้อก าหนดของข้อ 4, 5, 6 และ 7 ข้างล่างนี้ 

1.1 ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้อันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก 
1.1.1 ไฟไหม้ หรือการระเบดิ 
1.1.2 เรือหรือยาน ได้เกดิการเกย เกยตืน้ จม หรือ ล่ม 
1.1.3 การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกราง 
1.1.4 การโดนกันหรือชนกันของเรือ ยาน หรือยานพาหนะ กับวัตถภุายนอกอื่นใดนอกเหนือจากน้ า 
1.1.5 การขนถ่ายสินคา้ ณ ท่าเรือประสบภัย 
1.1.6 แผ่นดินไหว การระเบิดของภเูขาไฟ หรือฟ้าผ่า 

1.2 ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยอันมสีาเหตุมาจาก 
1.2.1 การเสยีสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป 
1.2.2 การโยนทิ้งทะเลและการถูกซดัตกเรือ 
1.2.3 การที่น้ าทะเล น้ าทะเลสาบ หรือน้ าในแม่น้ าเข้าไปในเรือ ยาน ระวาง ยานพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์ หรือสถานที่

ที่เก็บรักษาสินค้า 
1.3 ความเสียหายสิ้นเชิงของหีบห่อใดๆ ที่ได้รับความเสียหายจากการตกหรือหล่นลงมาในระหว่างการบรรทุกขึ้น หรือ 

ขนถ่ายลงจากเรือ หรือยาน 
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1/1/09 
INSTITUTE CARGO CLAUSES (C) 

 

RISKS COVERED 
Risks 
1.  This insurance covers, except as excluded by the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7 below, 
 1.1  loss of or damage to the subject-matter insured reasonably attributable to 
  1.1.1  fire or explosion 
  1.1.2  vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized 
  1.1.3  overturning or derailment of land conveyance 

  1.1.4  collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than 
water 

  1.1.5  discharge of cargo at a port of distress, 
 1.2  loss of or damage to the subject-matter insured caused by 
  1.2.1  general average sacrifice 
  1.2.2  jettison. 
 

1/1/09 
(ค าแปล–เพื่อประโยชน์ในการศึกษา) 
ข้อก้าหนดการประกนัภัยสนิค้า (ซี) 

ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง (หมวดที่ 1) 
ภัย 
1.  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง, เว้นแต่ตามที่ได้ยกเว้นไว้โดยข้อก าหนดของข้อ 4, 5, 6 และ 7 ข้างล่างนี ้

1.1 ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้อันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก 
1.1.1 ไฟไหม้ หรือการระเบดิ 
1.1.2 เรือหรือยาน ได้เกดิการเกย เกยตืน้ จม หรือ ล่ม 
1.1.3 การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกราง 
1.1.4 การโดนกันหรือชนกันของเรือ ยาน หรือยานพาหนะ กับวัตถภุายนอกอื่นใดนอกเหนือจากน้ า 
1.1.5 การขนถ่ายสินคา้ ณ ท่าเรือประสบภัย 

1.2 ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยอันมสีาเหตุมาจาก 
1.2.1 การเสยีสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป 
1.2.2 การโยนทิ้งทะเล 
 

General Average 
2.  This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according 

to the contract of carriage and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in 
connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6 
and 7 below. 

 

 
 

ความเสยีหายทั่วไป 
2.  การประกันภัยนี้คุ้มครอง ความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัยที่คิดหรือก าหนดตามสัญญาขนส่ง และ/หรือตามวิธีปฏิบัติและ

กฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งได้ท าให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหรือที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงความสูญเสียจากสาเหตุใด ๆ  
ก็ตาม เว้นแต่ที่ได้ยกเว้นไว้ในข้อ 4, 5, 6 และ 7 ข้างล่างนี ้

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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"Both to Blame Collision Clause" 
3. This insurance indemnifies the Assured, in respect of any risk insured herein, against liability 

incurred under any Both to Blame Collision Clause in the contract of carriage. In the event of any 
claim by carriers under the said Clause, the Assured agree to notify the Insurers who shall have 
the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim. 

 

“เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย” 
3.  การประกันภัยนี้ชดใช้ผู้เอาประกันภยัเกี่ยวกับภยัใดๆ ที่ได้เอาประกันภยัไว้ในการประกันภัยนี้ส าหรบัความรับผิดที่เกิดขึ้น

ภายใต้ข้อสัญญาเรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่ายในสัญญาขนส่ง ในกรณีที่ผู้ขนส่งได้ใช้สิทธิเรียกร้องตามข้อสัญญาดังกล่าว  
ผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะแจ้งผู้รับประกันภัยผู้ซึ่งจะมีสิทธิปกป้องผู้เอาประกันภัยจากการเรียกร้องเช่นนั้น ทั้งนี้ด้วย
ค่าใช้จ่ายและค่าฤชาธรรมเนียมของผู้รับประกันภัยเอง 
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ภาคผนวก ข. 
 

1. ตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
2. ตัวอย่างเงื่อนไขแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย จ านวน 3 แบบ 

2.1 เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าท่ีขนส่งภายในประเทศเพื่อคุ้มครองภัยเพิ่มพเิศษ (สค. 1) 
2.2  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าท่ีขนส่งภายในประเทศวา่ด้วยการก าหนดมลูค่าสินค้าท่ีเอา

ประกันภัย (Agreed Value) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบเฉพาะรายเทีย่ว (สค. 2) 
2.3  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าท่ีขนส่งภายในประเทศวา่ด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบีย้

ประกันภัยช่ัวคราวส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (สค. 3) 
2.4  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าท่ีขนส่งภายในประเทศวา่ด้วยเง่ือนไขการเก็บเบี้ยประกันภยั

เป็นรายเดือนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (สค. 4) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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"Both to Blame Collision Clause" 
3. This insurance indemnifies the Assured, in respect of any risk insured herein, against liability 

incurred under any Both to Blame Collision Clause in the contract of carriage. In the event of any 
claim by carriers under the said Clause, the Assured agree to notify the Insurers who shall have 
the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim. 

 

“เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย” 
3.  การประกันภัยนี้ชดใช้ผู้เอาประกันภยัเกี่ยวกับภยัใดๆ ที่ได้เอาประกันภยัไว้ในการประกันภัยนี้ส าหรบัความรับผิดที่เกิดขึ้น

ภายใต้ข้อสัญญาเรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่ายในสัญญาขนส่ง ในกรณีที่ผู้ขนส่งได้ใช้สิทธิเรียกร้องตามข้อสัญญาดังกล่าว  
ผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะแจ้งผู้รับประกันภัยผู้ซึ่งจะมีสิทธิปกป้องผู้เอาประกันภัยจากการเรียกร้องเช่นนั้น ทั้งนี้ด้วย
ค่าใช้จ่ายและค่าฤชาธรรมเนียมของผู้รับประกันภัยเอง 
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ภาคผนวก ข. 
 

1. ตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
2. ตัวอย่างเงื่อนไขแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย จ านวน 3 แบบ 

2.1 เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าท่ีขนส่งภายในประเทศเพื่อคุ้มครองภัยเพิ่มพเิศษ (สค. 1) 
2.2  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าท่ีขนส่งภายในประเทศวา่ด้วยการก าหนดมลูค่าสินค้าท่ีเอา

ประกันภัย (Agreed Value) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบเฉพาะรายเทีย่ว (สค. 2) 
2.3  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าท่ีขนส่งภายในประเทศวา่ด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบีย้

ประกันภัยช่ัวคราวส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (สค. 3) 
2.4  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าท่ีขนส่งภายในประเทศวา่ด้วยเง่ือนไขการเก็บเบี้ยประกันภยั

เป็นรายเดือนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (สค. 4) 
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(ตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย) 
ชื่อ–ท่ีอยู่บริษัท 

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ 

 

  กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ท าให้ไว้เป็นส าคัญว่า “ผู้เอาประกันภัย” ตามที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยข้างล่างนี้ ตกลงช าระเบ้ียประกันภัยและเบ้ียประกันภัยเพิ่ม 
(หากมี) ตามจ านวนที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ บริษัท ……………………………………………………………………. ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” เพื ่อตอบแทนในการที่บริษัทตกลง
รับประกันวินาศภัยส าหรับสินค้าที่เอาประกันภัยดังระบุรายละเอียดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยข้างล่างนี้และภายใตข้้อสัญญา เงื่อนไข ข้อยกเว้นและข้อรับรองต่างๆ ที่ปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลัง (ในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลังขัดหรือแย้งกับข้อความที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้
ถือเอาข้อความในเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลังเป็นส าคัญ) 

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
ผู้เอาประกันภัย: ชื่อ 
         ที่อยู่ 
 รายการสินค้าที่เอาประกนัภัยและรายละเอยีดการขนส่ง  จ านวนเงนิเอาประกันภัย 
  

รวมจ านวนเงนิเอาประกันภัยตามกรมธรรมป์ระกนัภัย  

ชื่อเจ้าของยานพาหนะ/ผู้ขนสง่ 

ระยะเวลาประกันภยั  
☐ กรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเท่ียว: จาก–ถึง.................................................................................................................................................................................................... 
 เริ่มวันที่ ................................................................................................สิน้สุดวนัที่ ......................................................................... 
☐ กรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา: เริ่มวนัที่ ................................ เวลา ........ น. สิ้นสดุวันที่ ........................... เวลา 12.00 น.  
 ขอบเขตและเส้นทางการขนส่ง .....................................................................................................................................................................  

จ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด (สา้หรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา) 
จ านวนเงนิจ ากัดความรับผิดตอ่อุบัติเหตแุตล่ะครั้ง………………………………บาท 

ความเสียหายสว่นแรกที่ผูเ้อาประกนัภัยตอ้งรับผิดเองตอ่อุบัตเิหตุแต่ละครั้ง………………………………... 

ประเภทภัยท่ีคุ้มครอง :      ☐ แบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทกุชนิด            ☐ แบบระบุภัย 

ภัยเพ่ิมพิเศษหรือความคุ้มครองเพ่ิม ซ่ึงถือเป็นสว่นหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย ☐ ไม่มี  ☐ ม…ี……..ข้อ คอื  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………...............……………… 
ข้อรับรองหรือเอกสารแนบท้าย…………………………………………………………………………........………………………………… 

อัตราเบ้ียประกนัภัย เบ้ียประกันภัย อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเงิน 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

☐ ตัวแทน ☐ นายหน้าประกนัภัยรายนี…้………..…………………….ใบอนุญาตเลขที…่………….……...............………….. 

วันท าสญัญาประกนัภัย……………………...............……………….       วันออกกรมธรรม…์…..………………............………….. 
 
เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยผู้มีอ านาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทไวเ้ป็นส าคัญ ณ ส านักงานของบริษัท 
 
 ……….……………………….   …………………………………..  …………………………………  
          กรรมการ            กรรมการ                      ผูร้ับมอบอ านาจ 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-91 
 

 

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัย 
แบบ สค. 1 

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยสนิค้าท่ีขนส่งภายในประเทศเพ่ือคุ้มครองภัยเพ่ิมพิเศษ 
 

 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ …………………………………………………………….. 
 

 
 ภายใต้บังคับ ข้อยกเว้นท่ีระบุไว้ในหมวดที่ 3 เง่ือนไขและข้อก าหนดทั่วไปในหมวดที่ 4 และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ย
ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเพิ่มเติมให้บริษัท (หากมี) กรมธรรม์ประกันภัยได้ขยายความคุ้มครองความเสียหาย 
หรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากภัยเพิ่มพิเศษภัยใดภัยหนึ่งหรือหลายภัย 
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อได้ระบุภัยเพิ่มนั้นไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 1. การด าเนินการยกขนสินค้าที่เอาประกันภัยขึ้นไปยังยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่
สินค้าที่เอาประกันภัยอยู่บนยานพาหนะที่ขนส่ง จนกระทั่งสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อสินค้าที่ เอาประกันภัยได้ถูกขนถ่ายออก
จากยานพาหนะนั้นจนหมดสิ้น ณ จุดหมายปลายทางตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ว่าการขนถ่ายนั้นจะด าเนินการ
โดยผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอื่นหรือเมื่อถึงก าหนดเวลาสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
ทั้งนี้แล้วแต่ว่าเวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน  
 2. การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดเกิด
อุบัติเหตุอันเป็นผลต่อเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง 
 3. การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ 
 4. การเปียกน้ าฝน หรือการเปียกน้ าอันเนื่องมาจากการที่น้ าทะเล น้ าในแม่น้ าหรือทางน้ าอื่นใดรั่วไหลเข้าไปในรถ 
เรือ ยานพาหนะ หรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าท่ีเอาประกันภัย 
 5. ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหาย
ทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติ
หรือตามกฎหมาย เว้นแต่ที่มีสาเหตุตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นในหมวดที่ 3 
 6. การจลาจล การนัดหยุดงานและการปิดงานงดจ้าง 
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(ตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย) 
ชื่อ–ท่ีอยู่บริษัท 

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ 

 

  กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ท าให้ไว้เป็นส าคัญว่า “ผู้เอาประกันภัย” ตามที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยข้างล่างนี้ ตกลงช าระเบ้ียประกันภัยและเบ้ียประกันภัยเพิ่ม 
(หากมี) ตามจ านวนที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ บริษัท ……………………………………………………………………. ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” เพื่อตอบแทนในการที่บริษัทตกลง
รับประกันวินาศภัยส าหรับสินค้าที่เอาประกันภัยดังระบุรายละเอียดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยข้างล่างนี้และภายใตข้้อสัญญา เงื่อนไข ข้อยกเว้นและข้อรับรองต่างๆ ที่ปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลัง (ในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลังขัดหรือแย้งกับข้อความที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้
ถือเอาข้อความในเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลังเป็นส าคัญ) 

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
ผู้เอาประกันภัย: ชื่อ 
         ที่อยู่ 
 รายการสินค้าที่เอาประกนัภัยและรายละเอยีดการขนส่ง  จ านวนเงนิเอาประกันภัย 
  

รวมจ านวนเงนิเอาประกันภัยตามกรมธรรมป์ระกนัภัย  

ชื่อเจ้าของยานพาหนะ/ผู้ขนสง่ 

ระยะเวลาประกันภยั  
☐ กรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเท่ียว: จาก–ถึง.................................................................................................................................................................................................... 
 เริ่มวันที่ ................................................................................................สิน้สุดวนัที่ ......................................................................... 
☐ กรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา: เริ่มวนัที่ ................................ เวลา ........ น. สิ้นสดุวันที่ ........................... เวลา 12.00 น.  
 ขอบเขตและเส้นทางการขนส่ง .....................................................................................................................................................................  

จ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด (สา้หรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา) 
จ านวนเงนิจ ากัดความรับผิดตอ่อุบัติเหตแุตล่ะครั้ง………………………………บาท 

ความเสียหายสว่นแรกที่ผูเ้อาประกนัภัยตอ้งรับผิดเองตอ่อุบัตเิหตุแต่ละครั้ง………………………………... 

ประเภทภัยท่ีคุ้มครอง :      ☐ แบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทกุชนิด            ☐ แบบระบุภัย 

ภัยเพ่ิมพิเศษหรือความคุ้มครองเพ่ิม ซ่ึงถือเป็นสว่นหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย ☐ ไม่มี  ☐ ม…ี……..ข้อ คอื  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………...............……………… 
ข้อรับรองหรือเอกสารแนบท้าย…………………………………………………………………………........………………………………… 

อัตราเบ้ียประกนัภัย เบ้ียประกันภัย อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเงิน 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

☐ ตัวแทน ☐ นายหน้าประกนัภัยรายนี…้………..…………………….ใบอนุญาตเลขที…่………….……...............………….. 

วันท าสญัญาประกนัภัย……………………...............……………….       วันออกกรมธรรม…์…..………………............………….. 
 
เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยผู้มีอ านาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทไวเ้ป็นส าคัญ ณ ส านักงานของบริษัท 
 
 ……….……………………….   …………………………………..  …………………………………  
          กรรมการ            กรรมการ                      ผูร้ับมอบอ านาจ 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-91 
 

 

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัย 
แบบ สค. 1 

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยสนิค้าท่ีขนส่งภายในประเทศเพ่ือคุ้มครองภัยเพ่ิมพิเศษ 
 

 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ …………………………………………………………….. 
 

 
 ภายใต้บังคับ ข้อยกเว้นท่ีระบุไว้ในหมวดที่ 3 เง่ือนไขและข้อก าหนดทั่วไปในหมวดที่ 4 และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ย
ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเพิ่มเติมให้บริษัท (หากมี) กรมธรรม์ประกันภัยได้ขยายความคุ้มครองความเสียหาย 
หรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากภัยเพิ่มพิเศษภัยใดภัยหนึ่งหรือหลายภัย 
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อได้ระบุภัยเพิ่มนั้นไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 1. การด าเนินการยกขนสินค้าที่เอาประกันภัยขึ้นไปยังยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่
สินค้าที่เอาประกันภัยอยู่บนยานพาหนะที่ขนส่ง จนกระทั่งสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อสินค้าที่ เอาประกันภัยได้ถูกขนถ่ายออก
จากยานพาหนะนั้นจนหมดสิ้น ณ จุดหมายปลายทางตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ว่าการขนถ่ายนั้นจะด าเนินการ
โดยผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอื่นหรือเมื่อถึงก าหนดเวลาสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
ทั้งนี้แล้วแต่ว่าเวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน  
 2. การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดเกิด
อุบัติเหตุอันเป็นผลต่อเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง 
 3. การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ 
 4. การเปียกน้ าฝน หรือการเปียกน้ าอันเนื่องมาจากการที่น้ าทะเล น้ าในแม่น้ าหรือทางน้ าอื่นใดรั่วไหลเข้าไปในรถ 
เรือ ยานพาหนะ หรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าท่ีเอาประกันภัย 
 5. ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหาย
ทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติ
หรือตามกฎหมาย เว้นแต่ที่มีสาเหตุตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นในหมวดที่ 3 
 6. การจลาจล การนัดหยุดงานและการปิดงานงดจ้าง 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

2-92    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

แบบ สค. 2 
 

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยสนิค้าท่ีขนส่งภายในประเทศ 
ว่าด้วยการก้าหนดมูลค่าสินค้าที่เอาประกันภัย (Agreed Value)  

ส้าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบเฉพาะรายเท่ียว 
 

 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ……………………………………………………………… 
 

 
 เป็นท่ีตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความ 
ที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน 
 ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อสินค้าที่ได้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ให้ถือว่าเป็นมูลค่าของสินค้าที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในแต่ละรายการ
ตามกรมธรรม์ประกันภัยและมิให้น าการร่วมเฉลี่ยความเสียหายตามข้อ 4.2 ของหมวดที่ 4 มาใช้บังคับ 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-93 
 

 

แบบ สค. 3 
 

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยสนิค้าท่ีขนส่งภายในประเทศ 
ว่าด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบี ยประกันภัยชั่วคราวส้าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา 

  
 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ …………………………………………………………….. 
 

             
 เป็นที่ตกลงว่า เบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นเบี้ยประกันภัยเก็บ ล่วงหน้าเพียง
ร้อยละ……….ของเบี้ยประกันภัยที่ค านวณไว้เพื่อมูลค่าสินคา้ที่เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัยซึ่งประมาณมูลค่าไว้เป็น
จ านวนเงิน ............................................. ด้วยการก าหนดมูลค่าจากราคา ........................................... ..................และให้ถือ
ราคาที่ใช้ในการก าหนดมูลค่านี้เป็นราคาของสินค้าที่เอาประกันภัยในแต่ละเที่ยวการขนส่งโดยจะมีการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย
ใหม่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย 
 ผู้เอาประกันภัยสัญญาว่าจะแจ้งมูลค่าของสินค้าที่เอาประกันภัยให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน
วันที่….…….ของแต่ละเดือน และลงนามโดยผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย
และหากสินค้าที่เอาประกันภัยในเที่ยวการขนส่งใดผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งมูลค่าให้บริษัททราบ บริษัทมีสิทธิก าหนดมูลค่า
โดยใช้การก าหนดราคาเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในวรรคแรกข้างต้นและให้น ามูลค่าที่บริษัทก าหนดขึ้นมารวมด้วยเพื่อประโยชน์
ในการค านวณเบี้ยประกันภัย 
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย เบี้ยประกันภัยจะได้ค านวณขึ้นในอัตรา .………ของมูลค่าของสินค้าที่เอาประกันภัย
ทั้งสิ้นตามที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไว้ รวมทั้งที่บริษัทได้ก าหนดขึ้นในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้ง หากเบี้ยประกันภัยที่
ค านวณได้นั้นมากกว่าเบี้ยประกันภัยเก็บล่วงหน้า ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่าย เพิ่มในส่วนท่ีแตกต่าง และหากน้อยกว่าบริษัท
จะต้องคืนส่วนแตกต่างให้แก่ผู้เอาประกันภัย แต่จ านวนเงินที่คืนจะต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่ค านวณไว้เต็ม
จ านวนเพื่อมูลค่าสินค้าที่เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัย (ซึ่งจะคืนให้ไม่เกิน...........................บาท) 
 ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยให้ถือตามราคาตามที่ก าหนดข้างต้น แต่ทั้งนี้จะ ไม่เกินกว่า
จ านวนเงินเอาประกันภัย  
 ในกรณีที่บริษัทหรือผู้เอาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะค านวณเบี้ยประกันภัยจากอัตราที่ได้
ระบุไว้ในวรรคสามข้างต้น ตามมูลค่าของสินค้าที่เอาประกันภัยทั้งสิ้นที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไว้ รวมทั้งที่บริษัทได้ก าหนดขึ้นใน
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ให้ความคุ้มครองมาแล้วจนถึงวันที่กรมธรรม์
ประกันภัยสิ้นผลบังคับ หากเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้นั้นมากกว่าเบี้ยประกันภัยเก็บล่วงหน้า ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเพิ่ม
ในส่วนท่ีแตกต่าง และหากน้อยกว่าบริษัทจะคืนส่วนแตกต่างให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

2-92    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

แบบ สค. 2 
 

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยสนิค้าท่ีขนส่งภายในประเทศ 
ว่าด้วยการก้าหนดมูลค่าสินค้าที่เอาประกันภัย (Agreed Value)  

ส้าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบเฉพาะรายเท่ียว 
 

 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ……………………………………………………………… 
 

 
 เป็นท่ีตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความ 
ที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน 
 ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อสินค้าที่ได้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ให้ถือว่าเป็นมูลค่าของสินค้าที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในแต่ละรายการ
ตามกรมธรรม์ประกันภัยและมิให้น าการร่วมเฉลี่ยความเสียหายตามข้อ 4.2 ของหมวดที่ 4 มาใช้บังคับ 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-93 
 

 

แบบ สค. 3 
 

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยสนิค้าท่ีขนส่งภายในประเทศ 
ว่าด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบี ยประกันภัยชั่วคราวส้าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา 

  
 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ …………………………………………………………….. 
 

             
 เป็นที่ตกลงว่า เบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นเบี้ยประกันภัยเก็บ ล่วงหน้าเพียง
ร้อยละ……….ของเบี้ยประกันภัยที่ค านวณไว้เพื่อมูลค่าสินคา้ที่เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัยซึ่งประมาณมูลค่าไว้เป็น
จ านวนเงิน ............................................. ด้วยการก าหนดมูลค่าจากราคา ........................................... ..................และให้ถือ
ราคาที่ใช้ในการก าหนดมูลค่านี้เป็นราคาของสินค้าที่เอาประกันภัยในแต่ละเที่ยวการขนส่งโดยจะมีการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย
ใหม่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย 
 ผู้เอาประกันภัยสัญญาว่าจะแจ้งมูลค่าของสินค้าที่เอาประกันภัยให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน
วันที่….…….ของแต่ละเดือน และลงนามโดยผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย
และหากสินค้าที่เอาประกันภัยในเที่ยวการขนส่งใดผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งมูลค่าให้บริษัททราบ บริษัทมีสิทธิก าหนดมูลค่า
โดยใช้การก าหนดราคาเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในวรรคแรกข้างต้นและให้น ามูลค่าที่บริษัทก าหนดขึ้นมารวมด้วยเพื่อประโยชน์
ในการค านวณเบี้ยประกันภัย 
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย เบี้ยประกันภัยจะได้ค านวณขึ้นในอัตรา .………ของมูลค่าของสินค้าที่เอาประกันภัย
ทั้งสิ้นตามที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไว้ รวมทั้งที่บริษัทได้ก าหนดขึ้นในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้ง หากเบี้ยประกันภัยที่
ค านวณได้นั้นมากกว่าเบี้ยประกันภัยเก็บล่วงหน้า ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่าย เพิ่มในส่วนท่ีแตกต่าง และหากน้อยกว่าบริษัท
จะต้องคืนส่วนแตกต่างให้แก่ผู้เอาประกันภัย แต่จ านวนเงินที่คืนจะต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่ค านวณไว้เต็ม
จ านวนเพื่อมูลค่าสินค้าที่เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัย (ซึ่งจะคืนให้ไม่เกิน...........................บาท) 
 ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยให้ถือตามราคาตามที่ก าหนดข้างต้น แต่ทั้งนี้จะ ไม่เกินกว่า
จ านวนเงินเอาประกันภัย  
 ในกรณีที่บริษัทหรือผู้เอาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะค านวณเบี้ยประกันภัยจากอัตราที่ได้
ระบุไว้ในวรรคสามข้างต้น ตามมูลค่าของสินค้าที่เอาประกันภัยทั้งสิ้นที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไว้ รวมทั้งที่บริษัทได้ก าหนดขึ้นใน
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ให้ความคุ้มครองมาแล้วจนถึงวันที่กรมธรรม์
ประกันภัยสิ้นผลบังคับ หากเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้นั้นมากกว่าเบี้ยประกันภัยเก็บล่วงหน้า ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเพิ่ม
ในส่วนท่ีแตกต่าง และหากน้อยกว่าบริษัทจะคืนส่วนแตกต่างให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
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ภาคผนวก ค. 
 
 

1. ตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง  
2. ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง จ านวน 4 แบบ  

2.1  ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบี้ยประกันภัยช่ัวคราว (ขส. 1) 
2.2 ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน (ขส. 2) 
2.3 ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองถึงความรับผิดของผู้ขนส่งจากการใช้ยานพาหนะ

ขนส่งเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ (ขส. 3)  
 2.4 ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนความรับผิดของผู้ขนส่งจากการใช้
ยานพาหนะขนส่งเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ (ขส. 4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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แบบ สค. 4 
 

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยสนิค้าท่ีขนส่งภายในประเทศ 
ว่าด้วยเง่ือนไขการเก็บเบี ยประกันภัยเป็นรายเดือนส้าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา 

 
 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ……………………………………………………………… 
 

 
เป็นท่ีตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความ 

ที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน 
 1.  การแจ้งรายละเอียดสินค้าท่ีเอาประกันภัยเป็นรายเดือน 
 ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการบันทึกรายการสินค้าที่เอาประกันภัยแต่ละเที่ยว และทุกเที่ยวท่ีกรมธรรม์ประกันภัยให้
ความคุ้มครองและแจ้งรายละเอียดนั้น ให้บริษัททราบภายใน…..วันของเดือนถัดไป เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเป็น 
รายเดือน หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย 
 2.  การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบระยะเวลาประกันภัย นอกเหนือจากข้อ 1. ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรและบริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ด้วย
การบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ถึงผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทเป็น
ฝ่ายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยยังคงต้องแจ้งรายละเอียดและมูลค่าสินค้าที่เอาประกันภัยในช่วงระยะเวลา
ที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองมาแล้วในเดือนที่มีการบอกเลกิกรมธรรม์ประกันภยัจนถึงเวลาที่กรมธรรม์ประกันภยัสิน้
ผลบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

��3_edit NT_328page.indd   126 2/28/2563 BE   8:30 PM



 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-95 
 

 

ภาคผนวก ค. 
 
 

1. ตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง  
2. ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง จ านวน 4 แบบ  

2.1  ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบี้ยประกันภัยช่ัวคราว (ขส. 1) 
2.2 ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน (ขส. 2) 
2.3 ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองถึงความรับผิดของผู้ขนส่งจากการใช้ยานพาหนะ

ขนส่งเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ (ขส. 3)  
 2.4 ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนความรับผิดของผู้ขนส่งจากการใช้
ยานพาหนะขนส่งเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ (ขส. 4)  
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เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ……………………………………………………………… 
 

 
เป็นท่ีตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความ 

ที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน 
 1.  การแจ้งรายละเอียดสินค้าท่ีเอาประกันภัยเป็นรายเดือน 
 ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการบันทึกรายการสินค้าที่เอาประกันภัยแต่ละเที่ยว และทุกเที่ยวท่ีกรมธรรม์ประกันภัยให้
ความคุ้มครองและแจ้งรายละเอียดนั้น ให้บริษัททราบภายใน…..วันของเดือนถัดไป เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเป็น 
รายเดือน หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย 
 2.  การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบระยะเวลาประกันภัย นอกเหนือจากข้อ 1. ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรและบริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ด้วย
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ฝ่ายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยยังคงต้องแจ้งรายละเอียดและมูลค่าสินค้าที่เอาประกันภัยในช่วงระยะเวลา
ที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองมาแล้วในเดือนที่มีการบอกเลกิกรมธรรม์ประกันภยัจนถึงเวลาที่กรมธรรม์ประกันภยัสิน้
ผลบังคับ 
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แบบ ขส. 1 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบี ยประกันภัยชั่วคราว 

  
            
            
  

เป็นที่ตกลงว่า เบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็น “เบี้ยประกันภัยช่ัวคราว” ซึ่งค านวณขึ้นเพียง 
ร้อยละ……….….ของเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาประกันภัยที่ได้ตกลงไว้ และจะมีการปรับปรุงใหม่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัย 
 ผู้เอาประกันภัยสัญญาว่าจะแจ้งมูลค่าของสินค้าให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ ……. ของแต่ละ
เดือน และลงนามโดยผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย โดยมูลค่าของสินค้า
ที่ต้องแจ้งนั้น ให้ถือตามมูลค่าสินค้าที่แท้จริง หรือราคาตามเอกสารใบก ากับสินค้าท่ีเป็นมาตรฐาน และค่าสินไหมทดแทนที่
บริษัทตกลงจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยก็ให้ถือเอามูลค่าหรือราคาตามที่ก าหนดข้างต้นนี้เป็นฐานในการคิดค านวณ แต่ทั้งนี้ จะไม่
เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย เบี้ยประกันภัยจะได้ค านวณขึ้นในอัตรา ……… ของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมที่
ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้ตามอัตรานี้มากกว่าเบี้ยประกันภัยช่ัวคราว ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องช าระให้บริษัทเพิ่มเติมในส่วนท่ีแตกต่าง แต่หากน้อยกว่าบริษัทจะต้องคืนส่วนท่ีแตกต่างให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
แต่จ านวนเงินที่คืนจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ ............. ของเบี้ยประกันภัยชั่วคราว  
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิคิดเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย
ตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น หากบริษัทเป็นฝ่ายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะค านวณเบี้ยประกันภัยคืนตาม
ส่วนของระยะเวลาประกันภัยที่ยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองกับเบี้ยประกันภัยช่ัวคราว แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ ......... ของเบี้ย
ประกันภัยช่ัวคราว 
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แบบ ขส. 1 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบี ยประกันภัยชั่วคราว 

  
            
            
  

เป็นที่ตกลงว่า เบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็น “เบี้ยประกันภัยช่ัวคราว” ซึ่งค านวณขึ้นเพียง 
ร้อยละ……….….ของเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาประกันภัยที่ได้ตกลงไว้ และจะมีการปรับปรุงใหม่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัย 
 ผู้เอาประกันภัยสัญญาว่าจะแจ้งมูลค่าของสินค้าให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ ……. ของแต่ละ
เดือน และลงนามโดยผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย โดยมูลค่าของสินค้า
ที่ต้องแจ้งนั้น ให้ถือตามมูลค่าสินค้าที่แท้จริง หรือราคาตามเอกสารใบก ากับสินค้าท่ีเป็นมาตรฐาน และค่าสินไหมทดแทนที่
บริษัทตกลงจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยก็ให้ถือเอามูลค่าหรือราคาตามที่ก าหนดข้างต้นนี้เป็นฐานในการคิดค านวณ แต่ทั้งนี้ จะไม่
เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย เบี้ยประกันภัยจะได้ค านวณขึ้นในอัตรา ……… ของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมที่
ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้ตามอัตรานี้มากกว่าเบี้ยประกันภัยช่ัวคราว ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องช าระให้บริษัทเพิ่มเติมในส่วนท่ีแตกต่าง แต่หากน้อยกว่าบริษัทจะต้องคืนส่วนท่ีแตกต่างให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
แต่จ านวนเงินที่คืนจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ ............. ของเบี้ยประกันภัยชั่วคราว  
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิคิดเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย
ตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น หากบริษัทเป็นฝ่ายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะค านวณเบ้ียประกันภัยคืนตาม
ส่วนของระยะเวลาประกันภัยที่ยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองกับเบี้ยประกันภัยช่ัวคราว แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ ......... ของเบี้ย
ประกันภัยช่ัวคราว 
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2-98    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

แบบ ขส. 2 
 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบี ยประกันภัยเป็นรายเดือน 
 
 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ……................................................................. 

 
 
 เป็นท่ีตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความ 
ที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน 
ข้อ 1. การแจ้งรายละเอียดของการขนส่งเป็นรายเดือน 
 ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการบันทึกรายการของที่รับขนแต่ละเที่ยว และทุกเที่ยวที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความ
คุ้มครองและแจ้งรายละเอียดนั้น ให้บริษัททราบภายใน……..วันของเดือนถัดไป เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน 
หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไดด้้วยการบอกกล่าวล่วงหน้า
เป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ปรากฏในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 
 
ข้อ 2. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบระยะเวลาประกันภัย นอกเหนือจากข้อ 1.  
 2.1 บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือ ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ปรากฏในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และมิให้
น าเงื่อนไขทั่วไปในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยมาใช้บังคับ ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยยังคงต้องแจ้งรายละเอียดการขนส่ง
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในช่วงระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของ
ช่วงระยะเวลา 30 วันน้ี 
 2.2 ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมิให้น า
เงื่อนไขทั่วไปในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยมาใช้บังคับ ทั้งนี้ ผู ้เอาประกันภัยยังคงต้องแจ้งรายละเอียดการขนส่ง
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในช่วงระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของ
ช่วงระยะเวลา 30 วันน้ี 
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แบบ ขส. 3 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองถึงความรับผิดของผู้ขนส่ง 

จากการใช้ยานพาหนะขนส่งเพ่ือการขนส่งระหว่างประเทศ 

 
เพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เป็นที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสาร 
แนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน  
 ข้อ 1.  ความคุ้มครองตามหมวดที่ 2 ข้อ 1 ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายไปถึง การขนส่ง หรือสัญญาขนส่งทาง
ถนนระหว่างประเทศด้วยรถ ซึ่งเป็นการขนส่งของจากสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยรับมอบของในประเทศไทยไปส่งมอบยังสถานที่อื่น
นอกประเทศไทย หรือจากสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยรับมอบของนอกประเทศไทยมาส่งมอบยังสถานที่ในประเทศไทย หรือ  
จากสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยรับมอบของในประเทศหนึ่งไปส่งมอบในอีกประเทศหนึ่งโดยผ่านประเทศไทย ขอบเขตและ
เส้นทางการขนส่งตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยจะรวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ ตามการขนส่งหรือสัญญา
ขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศ……...….………..…...............  
 ข้อ 2.  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองตามการระบุยานพาหนะขนส่งในหมวดที่ 2 ข้อ 2.1 และ 2.2 
เป็นดังนี ้

2.1  ในกรณียานพาหนะที่ระบุเลขตัวถังและเลขทะเบียนไว้ในเอกสารแนบท้าย ขส.3 น้ี เป็นหัวรถลากเท่านั้น 
กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยต่อไปจนกระทั่งส่งมอบของที่ปลายทาง แม้ว่ารถพ่วงที่
บรรทุกของจะถูกลากจูงต่อไปโดยหัวรถลากคันอื่นเมื่อผ่านแดนออกนอกประเทศไทยแล้ว หรือเมื่อมีการขนถ่ายของนอก -
ประเทศไทยไปยังรถพ่วงหรือยานพาหนะขนส่งทางบกอ่ืน 

2.2  ในกรณียานพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้เองและสามารถลากจูงรถพ่วงได้ด้วย กรมธรรม์ประกันภัยจะ
ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยต่อไปจนกระทั่งส่งมอบของที่ปลายทาง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรถบรรทุกหรือ  
รถพ่วงจากคันที่ได้ระบุเลขตัวถังและเลขทะเบียนไว้ในเอกสารแนบท้าย ขส.3 นี้ ไปเป็นคันอื่นซึ่งการเปลี่ยนรถบรรทุกหรือ  
รถพ่วงนั้นได้กระท านอกประเทศไทย 
 ทั้งนี้ การขยายความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้นจะต้องอยู่ภายในขอบเขตและเส้นทางการขนส่งในข้อ 1 ของเอกสาร 
แนบท้ายนี้ และภายใต้เง่ือนไขว่าหัวรถลาก หรือรถบรรทุก หรือรถพ่วง ที่รับช่วงการขนส่งต่อในต่างประเทศนั้นจะต้อง  
จดทะเบียนอย่างถูกต้อง และผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่มีการเปลี่ยนรถหรือขนถ่ายของ 
ไปยังยานพาหนะขนส่งอ่ืนนั้น 

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี ............................................................................... 
เริ่มมีผลใช้บังคับวันที่ .............................. ...........................และสิ้นสุดตามวันที่และเวลาในประเทศไทยที่ระบุในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 
เบี้ยประกันภัยเพิ่ม...............บาท อากรแสตมป์............บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม....................บาท รวมเงิน.........................บาท 
ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง.................................................................บาท 
ยานพาหนะขนส่งท่ีได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย ขส.3 นี้ ได้แก่ 

ประเภท เลขตัวถังและเลขทะเบียน 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

2-98    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

แบบ ขส. 2 
 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบี ยประกันภัยเป็นรายเดือน 
 
 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ……................................................................. 

 
 
 เป็นท่ีตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความ 
ที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน 
ข้อ 1. การแจ้งรายละเอียดของการขนส่งเป็นรายเดือน 
 ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการบันทึกรายการของที่รับขนแต่ละเที่ยว และทุกเที่ยวที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความ
คุ้มครองและแจ้งรายละเอียดนั้น ให้บริษัททราบภายใน……..วันของเดือนถัดไป เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน 
หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไดด้้วยการบอกกล่าวล่วงหน้า
เป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ปรากฏในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 
 
ข้อ 2. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบระยะเวลาประกันภัย นอกเหนือจากข้อ 1.  
 2.1 บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือ ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ปรากฏในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และมิให้
น าเงื่อนไขทั่วไปในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยมาใช้บังคับ ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยยังคงต้องแจ้งรายละเอียดการขนส่ง
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในช่วงระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของ
ช่วงระยะเวลา 30 วันน้ี 
 2.2 ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมิให้น า
เงื่อนไขทั่วไปในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยมาใช้บังคับ ทั้งนี้ ผู ้เอาประกันภัยยังคงต้องแจ้งรายละเอียดการขนส่ง
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในช่วงระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของ
ช่วงระยะเวลา 30 วันน้ี 
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แบบ ขส. 3 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองถึงความรับผิดของผู้ขนส่ง 

จากการใช้ยานพาหนะขนส่งเพ่ือการขนส่งระหว่างประเทศ 

 
เพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เป็นที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสาร 
แนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน  
 ข้อ 1.  ความคุ้มครองตามหมวดที่ 2 ข้อ 1 ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายไปถึง การขนส่ง หรือสัญญาขนส่งทาง
ถนนระหว่างประเทศด้วยรถ ซึ่งเป็นการขนส่งของจากสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยรับมอบของในประเทศไทยไปส่งมอบยังสถานที่อื่น
นอกประเทศไทย หรือจากสถานที่ท่ีผู้เอาประกันภัยรับมอบของนอกประเทศไทยมาส่งมอบยังสถานที่ในประเทศไทย หรือ  
จากสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยรับมอบของในประเทศหนึ่งไปส่งมอบในอีกประเทศหนึ่งโดยผ่านประเทศไทย ขอบเขตและ
เส้นทางการขนส่งตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยจะรวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ ตามการขนส่งหรือสัญญา
ขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศ……...….………..…...............  
 ข้อ 2.  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองตามการระบุยานพาหนะขนส่งในหมวดที่ 2 ข้อ 2.1 และ 2.2 
เป็นดังนี ้

2.1  ในกรณียานพาหนะที่ระบุเลขตัวถังและเลขทะเบียนไว้ในเอกสารแนบท้าย ขส.3 น้ี เป็นหัวรถลากเท่านั้น 
กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยต่อไปจนกระทั่งส่งมอบของที่ปลายทาง แม้ว่ารถพ่วงที่
บรรทุกของจะถูกลากจูงต่อไปโดยหัวรถลากคันอื่นเมื่อผ่านแดนออกนอกประเทศไทยแล้ว หรือเมื่อมีการขนถ่ายของนอก -
ประเทศไทยไปยังรถพ่วงหรือยานพาหนะขนส่งทางบกอ่ืน 

2.2  ในกรณียานพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้เองและสามารถลากจูงรถพ่วงได้ด้วย กรมธรรม์ประกันภัยจะ
ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยต่อไปจนกระทั่งส่งมอบของที่ปลายทาง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรถบรรทุกหรือ  
รถพ่วงจากคันที่ได้ระบุเลขตัวถังและเลขทะเบียนไว้ในเอกสารแนบท้าย ขส.3 นี้ ไปเป็นคันอื่นซึ่งการเปลี่ยนรถบรรทุกหรือ  
รถพ่วงนั้นได้กระท านอกประเทศไทย 
 ทั้งนี้ การขยายความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้นจะต้องอยู่ภายในขอบเขตและเส้นทางการขนส่งในข้อ 1 ของเอกสาร 
แนบท้ายนี้ และภายใต้เง่ือนไขว่าหัวรถลาก หรือรถบรรทุก หรือรถพ่วง ที่รับช่วงการขนส่งต่อในต่างประเทศนั้นจะต้อง  
จดทะเบียนอย่างถูกต้อง และผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่มีการเปลี่ยนรถหรือขนถ่ายของ 
ไปยังยานพาหนะขนส่งอ่ืนนั้น 

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี ............................................................................... 
เริ่มมีผลใช้บังคับวันที่ .............................. ...........................และสิ้นสุดตามวันท่ีและเวลาในประเทศไทยที่ระบุในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 
เบี้ยประกันภัยเพิ่ม...............บาท อากรแสตมป์............บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม....................บาท รวมเงิน.........................บาท 
ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง.................................................................บาท 
ยานพาหนะขนส่งท่ีได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย ขส.3 นี้ ได้แก่ 

ประเภท เลขตัวถังและเลขทะเบียน 
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 ข้อ 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจากการขนส่งปศุสัตว์และสัตว์มีชีวิตอื่น เว้นแต่ 
ผู้เอาประกันภัยจะได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบก่อนเริ่มต้นการขนส่งและบริษัทได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้ความคุ้มครองเพ่ิมเติมแล้ว  
 ข้อ 4.  ผู้เอาประกันภัยตกลงท่ีจะด าเนินการดังต่อไปนี้  

4.1  ให้ความร่วมมือทุกประการกับผู้ส ารวจภัยหรือบุคคลที่บริษัทได้แต่งตั้งหรือมอบหมายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
หรือความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้ากับของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนหรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
ความรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย 

4.2  ก่อนที่ของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนจะไปถึงสถานที่ที่ก าหนดให้ส่งมอบ หากการรับขนของตามสัญญาที่  
ผู้เอาประกันภัยท าไว้เป็นอันพ้นวิสัย หรือต้องด าเนินการที่แตกต่างไปจากสัญญา โดยด าเนินการขนส่งต่อไปตามค าสั่งของผู้มี
สิทธิในการจัดการของ หรือจะด าเนินการต่อไปเท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายผู้มีสิทธิในการจัดการของผู้เอาประกันภัย
จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทประกันภัยทราบก่อนด าเนินการดังกล่าว โดยบริษัทมีสิทธิคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
และ/หรือเพิ่มจ านวนความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง  
 บริษัทอาจไม่รับพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากผู้เอาประกันภัยจงใจหรือมีเหตุอันควร เช่ือได้ว่าเจตนาไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น 
 ข้อ 5.  ในกรณีที่ของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนสูญหายสิ้นเชิงและผู้เอาประกันภัยมีความรับผิด ค่าสินไหมทดแทนเมื่อ
รวมค่าธรรมเนียมการรับขนและค่าภาษีอากรที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดแล้ว บริษัทจะชดใช้ให้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อการเรียกร้องหรือต่ออุบั ติเหตุแต่ละครั้ง หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อหนึ่ง
ยานพาหนะ แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า แต่หากจ านวนดังกล่าวสูงกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมในส่วนที่ยังเหลืออยู่ 
บริษัทจะชดใช้ให้ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมในส่วนที่เหลืออยู่  
 ข้อ 6. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัย หากมีการสับเปลี่ยน เลขทะเบียน
รถยนต์ท าให้เลขตัวถังและเลขทะเบียนไม่ตรงกับท่ีจดทะเบียนไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือตามที่แจ้งไว้กับบริษัท 
 

(เอกสารแนบท้ายนี  มีการเพิม่เตมิในปี พ.ศ. 2557 เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าในกลุม่ประเทศ AEC) 
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แบบ ขส. 4 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนความรับผิดของผู้ขนส่ง 

จากการใช้ยานพาหนะขนส่งเพ่ือการขนส่งระหว่างประเทศ  
 
เป็นที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความ

ที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน  
 เมื่อของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนไปถึงสถานท่ีที่ระบุให้ส่งมอบ หากมีเหตุท าให้ไม่สามารถส่งมอบของให้ผู้รับตราส่งได้ 
หรือผู้รับตราส่งปฏิเสธไม่ยอมรับของและผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนจะต้องด าเนินการตามค าสั่งของผู้มีสิทธิในการจัดการของ 
หรือด าเนินการที่จ าเป็นและเกิดประโยชน์แก่ผู้มีสิทธิในการจัดการของ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
บริษัทประกันภัยทราบก่อนด าเนินการ โดยบริษัทมีสิทธิคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมและ/หรือเพิ่มจ านวนความเสียหายส่วนแรกที่
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง  
 บริษัทอาจไม่รับพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากผู้เอาประกันภัยจงใจหรือมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเจตนาไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น 

 
(เอกสารแนบท้ายนี  มีการเพิม่เตมิในปี พ.ศ. 2557 เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าในกลุม่ประเทศ AEC) 
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2-100    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

 ข้อ 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจากการขนส่งปศุสัตว์และสัตว์มีชีวิตอื่น เว้นแต่ 
ผู้เอาประกันภัยจะได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบก่อนเริ่มต้นการขนส่งและบริษัทได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้ความคุ้มครองเพ่ิมเติมแล้ว  
 ข้อ 4.  ผู้เอาประกันภัยตกลงท่ีจะด าเนินการดังต่อไปนี้  

4.1  ให้ความร่วมมือทุกประการกับผู้ส ารวจภัยหรือบุคคลที่บริษัทได้แต่งตั้งหรือมอบหมายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
หรือความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้ากับของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนหรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
ความรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย 

4.2  ก่อนที่ของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนจะไปถึงสถานที่ที่ก าหนดให้ส่งมอบ หากการรับขนของตามสัญญาที่  
ผู้เอาประกันภัยท าไว้เป็นอันพ้นวิสัย หรือต้องด าเนินการที่แตกต่างไปจากสัญญา โดยด าเนินการขนส่งต่อไปตามค าสั่งของผู้มี
สิทธิในการจัดการของ หรือจะด าเนินการต่อไปเท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายผู้มีสิทธิในการจัดการของผู้เอาประกันภัย
จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทประกันภัยทราบก่อนด าเนินการดังกล่าว โดยบริษัทมีสิทธิคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
และ/หรือเพิ่มจ านวนความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง  
 บริษัทอาจไม่รับพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากผู้เอาประกันภัยจงใจหรือมีเหตุอันควร เช่ือได้ว่าเจตนาไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น 
 ข้อ 5.  ในกรณีที่ของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนสูญหายสิ้นเชิงและผู้เอาประกันภัยมีความรับผิด ค่าสินไหมทดแทนเมื่อ
รวมค่าธรรมเนียมการรับขนและค่าภาษีอากรที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดแล้ว บริษัทจะชดใช้ให้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อการเรียกร้องหรือต่ออุบั ติเหตุแต่ละครั้ง หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อหนึ่ง
ยานพาหนะ แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า แต่หากจ านวนดังกล่าวสูงกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมในส่วนที่ยังเหลืออยู่ 
บริษัทจะชดใช้ให้ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมในส่วนที่เหลืออยู่  
 ข้อ 6. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัย หากมีการสับเปลี่ยน เลขทะเบียน
รถยนต์ท าให้เลขตัวถังและเลขทะเบียนไม่ตรงกับท่ีจดทะเบียนไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือตามที่แจ้งไว้กับบริษัท 
 

(เอกสารแนบท้ายนี  มีการเพิม่เตมิในปี พ.ศ. 2557 เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าในกลุม่ประเทศ AEC) 
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แบบ ขส. 4 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนความรับผิดของผู้ขนส่ง 

จากการใช้ยานพาหนะขนส่งเพ่ือการขนส่งระหว่างประเทศ  
 
เป็นที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความ

ที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน  
 เมื่อของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนไปถึงสถานท่ีที่ระบุให้ส่งมอบ หากมีเหตุท าให้ไม่สามารถส่งมอบของให้ผู้รับตราส่งได้ 
หรือผู้รับตราส่งปฏิเสธไม่ยอมรับของและผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนจะต้องด าเนินการตามค าสั่งของผู้มีสิทธิในการจัดการของ 
หรือด าเนินการที่จ าเป็นและเกิดประโยชน์แก่ผู้มีสิทธิในการจัดการของ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
บริษัทประกันภัยทราบก่อนด าเนินการ โดยบริษัทมีสิทธิคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมและ/หรือเพิ่มจ านวนความเสียหายส่วนแรกที่
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง  
 บริษัทอาจไม่รับพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากผู้เอาประกันภัยจงใจหรือมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเจตนาไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น 

 
(เอกสารแนบท้ายนี  มีการเพิม่เตมิในปี พ.ศ. 2557 เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าในกลุม่ประเทศ AEC) 
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        บทที่ 3  
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและ 

การก าหนดอตัราเบี้ยประกนัภัย 
 

อาจารยอ์ธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร 
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        บทที่ 3  
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและ 

การก าหนดอตัราเบี้ยประกนัภัย 
 

อาจารยอ์ธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร 
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3-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทท่ี 3 การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย           นว. 3  
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  

3.1  กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย 
3.2  การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
3.3  ความสัมพันธ์ของการพิจารณารับประกันภัยกับการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

 
แนวคิด 

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

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

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

4. การพิจารณารับประกันภัยกับการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่สามารถแยกจาก
กันได้ เพราะการด าเนินการพิจารณารับประกันภัยโดยคัดเลือกภัยอย่างถูกต้องจะท าให้การก าหนดอัตรา
เบี้ยประกันภัยมีโอกาสถูกต้องได้ แต่หากการคัดเลือกภัยไม่ถูกต้อง โอกาสในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
ให้ถูกต้องย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ ในการคัดเลือกภัยต้องมีการประเมินความเสี่ยงภัยที่มีระดับความเสี่ยงภัย
แตกต่างกัน การประเมินความเสี่ยงภัยที่ผิดพลาด ท าให้ได้รับเบี้ยประกันภัยไม่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย 
ในท านองเดียวกัน การประเมินความเสี่ยงภัยได้อย่างถูกต้องแต่ไม่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามระดับความ
เสี่ยงภัย ก็จะส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยมีโอกาสขาดทุนจากการรับประกันภัยได้ 
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3-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทท่ี 3 การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย           นว. 3  
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  

3.1  กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย 
3.2  การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
3.3  ความสัมพันธ์ของการพิจารณารับประกันภัยกับการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

 
แนวคิด 

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

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

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

4. การพิจารณารับประกันภัยกับการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่สามารถแยกจาก
กันได้ เพราะการด าเนินการพิจารณารับประกันภัยโดยคัดเลือกภัยอย่างถูกต้องจะท าให้การก าหนดอัตรา
เบี้ยประกันภัยมีโอกาสถูกต้องได้ แต่หากการคัดเลือกภัยไม่ถูกต้อง โอกาสในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
ให้ถูกต้องย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ ในการคัดเลือกภัยต้องมีการประเมินความเสี่ยงภัยที่มีระดับความเสี่ยงภัย
แตกต่างกัน การประเมินความเสี่ยงภัยที่ผิดพลาด ท าให้ได้รับเบี้ยประกันภัยไม่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย 
ในท านองเดียวกัน การประเมินความเสี่ยงภัยได้อย่างถูกต้องแต่ไม่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามระดับความ
เสี่ยงภัย ก็จะส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยมีโอกาสขาดทุนจากการรับประกันภัยได้ 
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3-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 3.1  
กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย 
   
 
 ในการตัดสินใจว่าภัยใดที่ควรจะรับประกันหรือไม่ และหากจะรับประกันภัย จะรับอย่างไรนั้น การพิจารณา
รับประกันภัยจะต้องด าเนินการตามกระบวนการ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

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

 

 
 

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

ลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัยจะเป็นข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและส าคัญต่อ 
การตัดสินใจรับประกันภัยเฉพาะภัยหนึ่งๆ เท่านั้น ซึ่งหมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัยรายนั้น 
ได้แก ่

1. การรวมรวม
ข้อมูล 

2. การวิเคราะห ์
และประเมินข้อมลู 

4. การติดตามผล 

2. การเลือกและ 
ใช้วิธีการ 

 

การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั     3-5 
 

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

           
 

ภาพที่ 3.2 ประเภทของข้อมลู 
 

 การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันภัยและนโยบาย
ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองด้วย โดยทั่วไปแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมักจะมีมาตรฐานในการพิจารณา
ว่าข้อมูลใดที่จะเป็นที่ต้องการหรือมีความจ าเป็น  

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

 

ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป 

ข้อมูลทีเ่ป็นที ่
ต้องการ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น 

อย่างยิ่ง 

 

การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั     3-5 
 

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

           
 

ภาพที่ 3.2 ประเภทของข้อมลู 
 

 การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันภัยและนโยบาย
ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองด้วย โดยทั่วไปแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมักจะมีมาตรฐานในการพิจารณา
ว่าข้อมูลใดที่จะเป็นที่ต้องการหรือมีความจ าเป็น  

 มาตรฐานที่ตั้งกันไว้นั้นมักจะมาจากค าถามว่า 1) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลอะไร 2) บริษัทต้องการรู้ข้อมูล
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3-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 3.1  
กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย 
   
 
 ในการตัดสินใจว่าภัยใดที่ควรจะรับประกันหรือไม่ และหากจะรับประกันภัย จะรับอย่างไรนั้น การพิจารณา
รับประกันภัยจะต้องด าเนินการตามกระบวนการ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

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

 

 
 

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

ลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัยจะเป็นข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและส าคัญต่อ 
การตัดสินใจรับประกันภัยเฉพาะภัยหนึ่งๆ เท่านั้น ซึ่งหมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัยรายนั้น 
ได้แก ่

1. การรวมรวม
ข้อมูล 

2. การวิเคราะห ์
และประเมินข้อมลู 

4. การติดตามผล 

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

           
 

ภาพที่ 3.2 ประเภทของข้อมลู 
 

 การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันภัยและนโยบาย
ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองด้วย โดยทั่วไปแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมักจะมีมาตรฐานในการพิจารณา
ว่าข้อมูลใดที่จะเป็นที่ต้องการหรือมีความจ าเป็น  

 มาตรฐานที่ตั้งกันไว้นั้นมักจะมาจากค าถามว่า 1) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลอะไร 2) บริษัทต้องการรู้ข้อมูล
ขนาดไหน 3) บริษัทต้องการข้อมูลเมื่อใด และ 4) บริษัทจะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด 
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หลักในการใช้พิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยซึ่งสรุปตามตารางพร้อม
รายละเอียด ดังนี้ 

 

ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป 

ข้อมูลทีเ่ป็นที ่
ต้องการ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น 

อย่างยิ่ง 
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  1.2.2 ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ โดยทั่วไป ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยแต่ละรายจะบอกได้ว่าข้อมูลที่ได้รับมามีความครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจแล้ว หรือยังต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมอีก แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อมูลพื้นฐานบางประการที่สามารถน ามาใช้ได้ เช่น ข้อมูลเชิงสถิติที่บอกถึงการ 
เกิดเหตุในระยะเวลาที่มีการประกันภัย จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เคยเรียกร้อง เป็นต้น และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ขอ
เอาประกันภัยเอง เช่น ชื่อ ที่อยู่ รายการทรัพย์สินที่ขอเอาประกันภัย ข้อมูลเหล่านี้มักจะพบในใบค าขอเอาประกันภัย
เสมอ ดังนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค าถามในใบค าขอเอาประกันภัยได้รับการ
ตอบครบถ้วน หากไม่ครบ เจ้าหน้าที่อาจจะต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่ามีการปิดบังข้อมูลบางอย่างและจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้ความระมัดระวังมากข้ึน อีกทั้งจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม  

 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับใบค าขอเอาประกันภัยจากนายหน้าประกันวินาศภัย 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลใดที่นายหน้าประกันวินาศภัยปล่อยเว้นว่างไว้ หรือ
หากมี เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายให้นายหน้าประกันวินาศภัยทราบถึงความจ าเป็นของการที่ต้อง
ได้รับข้อมูลนั้นๆ และขอให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 1.2.3 ข้อมูลที่ถูกเวลำพอที่จะเกิดประโยชน์ ในสถานการณ์จริง เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
มักจะถูกเร่งรัดให้พิจารณารับประกันภัยอย่างรวดเร็วทั้งจากผู้ขอเอาประกันภัยเอง หรือนายหน้าประกันวินาศภัย  
ซึ่งล้วนต้องการให้บริษัทเริ่มคุ้มครองทันทีหรือตามเวลาที่ตนเองต้องการ ในสถานการณ์ที่ธุรกิจมีการแข่งขันเพื่อให้  
ได้งาน นายหน้าประกันวินาศภัยบางรายอาจจะใช้วิธีต่อรองกับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยว่า หากออกกรมธรรม์
ให้ทันทีไม่ได้ก็จะสูญเสียงานนั้นไป ในปัจจุบันที่ผู้จ าหน่ายรถยนต์หรือสถาบันการเงินเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการ
ส่งงานประกันภัยให้แก่บริษัท การเร่ิมคุ้มครองทันทีแล้วจึงออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ในเวลาต่อมากลายเป็นเร่ืองปกติ
และท าให้การขอข้อมูลส าหรับภัยแต่ละรายหมดความจ าเป็น 
  เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องตัดสินใจให้ดีว่า ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจนั้น 
จะต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เพราะถ้าต้องการข้อมูลแต่ไม่สามารถได้ข้อมูลนั้นมาทันเวลาที่ต้องตัดสินใจ
รับประกันภัย ข้อมูลที่ได้มานั้นก็ไม่มีประโยชน์ 
  มีกรณีตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตัดสินใจรับประกันภัยไว้โดยที่ยังจัดการประกันภัยต่อ
ไม่ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลที่ต้องส่งให้ตามความต้องการของผู้รับประกันภัยต่อเฉพาะรายยังไม่ได้รับมา แต่ระหว่างนั้น
เกิดอัคคีภัยข้ึน เป็นผลให้บริษัทประกันภัยต่อไม่ได้รับโอนความเสี่ยงภัยไป บริษัทประกันวินาศภัยรายนั้นจึงได้รับความ
เสียหายเพิ่มข้ึนจากการที่ต้องรับความเสี่ยงภัยส่วนที่ต้องการเอาประกันภัยต่อนั้นไว้เอง 
  1.2.4 ข้อมูลจำกแหล่งที่เชื่อถือได้ว่ำข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นที่เข้ำใจได้  เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นที่เข้าใจได้ประกอบการตัดสินใจ แต่การที่จะได้ข้อมูลเช่นนี้ ขึ้นอยู่กับที่มา
หรือแหล่งข้อมูลเป็นส าคัญ ในเรื่องของความถูกต้องนั้น สมมติว่านายหน้าประกันวินาศภัยรายหนึ่งส่งใบค าขอเอา
ประกันภัยรถยนต์ที่มีการระบุว่าไม่เคยมีการเกิดเหตุเลยในช่วงสามปีที่ผ่านมา แต่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนว่า ผู้เอาประกันภัยเคยมีอุบัติเหตุเมื่อสองปีก่อน ข้อควร
สงสัยที่อาจถูกตั้งเป็นค าถาม คือ นายหน้าประกันวินาศภัยรายนั้นอาจจะเข้าใจผิด หรือพิมพ์ใบค าขอเอาประกันภัยผิด 
หรือบริษัทประกันภัยอ่ืนนั้นให้ข้อมูลผิด หรือเกิดจากเจตนาของนายหน้าประกันวินาศภัยที่ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็น 
ความจริง เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจะทราบดีว่า เรื่องเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วจากนายหน้าประกันวินาศภัย
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  1.2.2 ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ โดยทั่วไป ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยแต่ละรายจะบอกได้ว่าข้อมูลที่ได้รับมามีความครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจแล้ว หรือยังต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมอีก แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อมูลพื้นฐานบางประการที่สามารถน ามาใช้ได้ เช่น ข้อมูลเชิงสถิติที่บอกถึงการ 
เกิดเหตุในระยะเวลาที่มีการประกันภัย จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เคยเรียกร้อง เป็นต้น และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ขอ
เอาประกันภัยเอง เช่น ชื่อ ที่อยู่ รายการทรัพย์สินที่ขอเอาประกันภัย ข้อมูลเหล่านี้มักจะพบในใบค าขอเอาประกันภัย
เสมอ ดังนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค าถามในใบค าขอเอาประกันภัยได้รับการ
ตอบครบถ้วน หากไม่ครบ เจ้าหน้าที่อาจจะต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่ามีการปิดบังข้อมูลบางอย่างและจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้ความระมัดระวังมากข้ึน อีกทั้งจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม  

 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับใบค าขอเอาประกันภัยจากนายหน้าประกันวินาศภัย 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลใดที่นายหน้าประกันวินาศภัยปล่อยเว้นว่างไว้ หรือ
หากมี เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายให้นายหน้าประกันวินาศภัยทราบถึงความจ าเป็นของการที่ต้อง
ได้รับข้อมูลนั้นๆ และขอให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 1.2.3 ข้อมูลที่ถูกเวลำพอที่จะเกิดประโยชน์ ในสถานการณ์จริง เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
มักจะถูกเร่งรัดให้พิจารณารับประกันภัยอย่างรวดเร็วทั้งจากผู้ขอเอาประกันภัยเอง หรือนายหน้าประกันวินาศภัย  
ซึ่งล้วนต้องการให้บริษัทเริ่มคุ้มครองทันทีหรือตามเวลาที่ตนเองต้องการ ในสถานการณ์ที่ธุรกิจมีการแข่งขันเพื่อให้  
ได้งาน นายหน้าประกันวินาศภัยบางรายอาจจะใช้วิธีต่อรองกับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยว่า หากออกกรมธรรม์
ให้ทันทีไม่ได้ก็จะสูญเสียงานนั้นไป ในปัจจุบันที่ผู้จ าหน่ายรถยนต์หรือสถาบันการเงินเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการ
ส่งงานประกันภัยให้แก่บริษัท การเร่ิมคุ้มครองทันทีแล้วจึงออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ในเวลาต่อมากลายเป็นเร่ืองปกติ
และท าให้การขอข้อมูลส าหรับภัยแต่ละรายหมดความจ าเป็น 
  เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องตัดสินใจให้ดีว่า ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจนั้น 
จะต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เพราะถ้าต้องการข้อมูลแต่ไม่สามารถได้ข้อมูลนั้นมาทันเวลาที่ต้องตัดสินใจ
รับประกันภัย ข้อมูลที่ได้มานั้นก็ไม่มีประโยชน์ 
  มีกรณีตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตัดสินใจรับประกันภัยไว้โดยที่ยังจัดการประกันภัยต่อ
ไม่ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลที่ต้องส่งให้ตามความต้องการของผู้รับประกันภัยต่อเฉพาะรายยังไม่ได้รับมา แต่ระหว่างนั้น
เกิดอัคคีภัยข้ึน เป็นผลให้บริษัทประกันภัยต่อไม่ได้รับโอนความเสี่ยงภัยไป บริษัทประกันวินาศภัยรายนั้นจึงได้รับความ
เสียหายเพิ่มข้ึนจากการที่ต้องรับความเสี่ยงภัยส่วนที่ต้องการเอาประกันภัยต่อนั้นไว้เอง 
  1.2.4 ข้อมูลจำกแหล่งที่เชื่อถือได้ว่ำข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นที่เข้ำใจได้  เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นที่เข้าใจได้ประกอบการตัดสินใจ แต่การที่จะได้ข้อมูลเช่นนี้ ขึ้นอยู่กับที่มา
หรือแหล่งข้อมูลเป็นส าคัญ ในเรื่องของความถูกต้องนั้น สมมติว่านายหน้าประกันวินาศภัยรายหนึ่งส่งใบค าขอเอา
ประกันภัยรถยนต์ที่มีการระบุว่าไม่เคยมีการเกิดเหตุเลยในช่วงสามปีที่ผ่านมา แต่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนว่า ผู้เอาประกันภัยเคยมีอุบัติเหตุเมื่อสองปีก่อน ข้อควร
สงสัยที่อาจถูกตั้งเป็นค าถาม คือ นายหน้าประกันวินาศภัยรายนั้นอาจจะเข้าใจผิด หรือพิมพ์ใบค าขอเอาประกันภัยผิด 
หรือบริษัทประกันภัยอ่ืนนั้นให้ข้อมูลผิด หรือเกิดจากเจตนาของนายหน้าประกันวินาศภัยที่ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็น 
ความจริง เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจะทราบดีว่า เรื่องเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วจากนายหน้าประกันวินาศภัย
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3-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

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

 ส่วนเรื่องของข้อมูลที่เป็นที่เข้าใจได้นั้น มีปัจจัยประกอบทั้งด้านแหล่งข้อมูลและตัวของเจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยเอง ด้านแหล่งข้อมูลนั้น รายงานบางฉบับอาจจะมีความยากเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยจะท าความเข้าใจอย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องตัดสินใจ หรือเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยผู้นั้นอาจจะมี
ความรู้ความสามารถไม่เพียงพอที่จะเข้าใจข้อมูลก็ได้ ตัวอย่างเช่น ในการรับประกันภัยทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงัก 
เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เรื่องของบัญชีจึงไม่สามารถท าความเข้าใจงบการเงินของผู้เอาประกันภัยได้ 
 1.3 แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลที่นิยมใช้กันเป็นปกติในการพิจารณารับประกันภัย มีดังนี้ 
  1.3.1 ใบค ำขอเอำประกันภัย (Application form) เมื่อผู้ขอเอาประกันภัย หรือนายหน้าประกัน
วินาศภัยได้ส่งใบค าขอเอาประกันภัยมา ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลที่ปรากฏในใบค าขอเอา
ประกันภัยนั้นเพียงพอหรือไม่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัย โดยปกติข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัยมักจะเพียงพอ
ต่อการวิเคราะห์ถึงภาวะภัย (Hazard) ในระดับที่ไม่ซับซ้อนนัก 
  1.3.2 ผู้หำประกันภัย (Producers) หมายถึง นายหน้าประกันวินาศภัย และตัวแทนประกันวินาศภัย 
เนื่องจากนายหน้าหรือตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นผู้ติดต่อใกล้ชิดกับลูกค้าหรือผู้ขอท าประกันภัยมากที่สุด จึงมีข้อมูล
ที่มีประโยชน์มาก 
  1.3.3 รำยงำนกำรส ำรวจภัย (Survey/Inspection reports) บางครั้งผู้พิจารณารับประกันภัยอาจ
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลที่มีอยู่ ดังนั้น อาจให้บริษัทส ารวจภัย หรือเจ้าหน้าที่ส ารวจภัยของบริษัทเข้าท า
การตรวจสอบและส ารวจภัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ 
  1.3.4 สถำบันกำรเงิน (Financial Institutes) ในบางกรณี สถาบันการเงินเป็นผู้ให้สินเชื่อแก่เจ้าของ
ทรัพย์สินที่จะขอท าประกันภัย ดังนั้นจึงมีข้อมูลบางประการที่เกี่ยวกับลูกค้าที่สามารถเปิดเผยได้ เช่น วงเงินสินเชื่อ 
หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่สถาบันการเงินประเมิน ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถน ามาใช้เป็นองค์ประกอบ
ในการตัดสินใจรับเสี่ยงภัยได้ 
  1.3.5 รำยงำนและสถิติของส ำนักงำน คปภ. เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจ าเป็นต้องอาศัย
สถิติของการรับประกันภัยบางประเภทว่ามีจ านวนค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยเป็นอย่างไร 
  1.3.6 รำยงำนจำกแหล่งอื่นๆ เช่น บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานอัตราเบี้ย
ประกันภัย หนังสือพิมพ์ธุรกิจ นิตยสารการเงิน บุคคลที่รู้จักในวงการธุรกิจนั้น รวมทั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ
บริษัทประกันภัยอื่น เป็นต้น 
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  1.3.7 แฟ้มรำยงำนค่ำสินไหมทดแทนของบริษัท  บ่อยครั้งที่ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มรายงาน 
ค่าสินไหมทดแทนมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อฉลของผู้เอา
ประกันภัย หรอืราคาของอะไหล่รถยนต์บางรุ่นบางยี่ห้อที่แพงกว่าปกติ เป็นต้น 
 1.4 ภาวะตลาด (Market Conditions) ในฐานะที่นายหน้าประกันวินาศภัยท างานอยู่ในวัฏจักรของการ
รับประกันภัย (Underwriting Cycle) เช่นเดียวกันกับบริษัทประกันวินาศภัย ความรู้เกี่ยวกับภาวะตลาดจึงมี
ความส าคัญ เนื่องจากภาวะตลาดแข็งตัวกับภาวะตลาดอ่อนตัวมีผลต่อการพิจารณาตัดสินใจรับประกันภัยต่างกัน ดัง
ปรากฏในภาพที่ 3.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 วัฏจักรของการรับประกันภัย 
 
การประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน ลักษณะของตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการแข่งขัน

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

ภาวะตลาดทั้งสองแบบมีผลต่อการได้รับข้อมูลเพื่อพิจารณารับประกันภัย รวมถึงเงื่อนไขความคุ้มครองและ
การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแตกต่างกันดังนี้ 
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3-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

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

 ส่วนเรื่องของข้อมูลที่เป็นที่เข้าใจได้นั้น มีปัจจัยประกอบทั้งด้านแหล่งข้อมูลและตัวของเจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยเอง ด้านแหล่งข้อมูลนั้น รายงานบางฉบับอาจจะมีความยากเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยจะท าความเข้าใจอย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องตัดสินใจ หรือเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยผู้นั้นอาจจะมี
ความรู้ความสามารถไม่เพียงพอที่จะเข้าใจข้อมูลก็ได้ ตัวอย่างเช่น ในการรับประกันภัยทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงัก 
เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เรื่องของบัญชีจึงไม่สามารถท าความเข้าใจงบการเงินของผู้เอาประกันภัยได้ 
 1.3 แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลที่นิยมใช้กันเป็นปกติในการพิจารณารับประกันภัย มีดังนี้ 
  1.3.1 ใบค ำขอเอำประกันภัย (Application form) เมื่อผู้ขอเอาประกันภัย หรือนายหน้าประกัน
วินาศภัยได้ส่งใบค าขอเอาประกันภัยมา ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลที่ปรากฏในใบค าขอเอา
ประกันภัยนั้นเพียงพอหรือไม่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัย โดยปกติข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัยมักจะเพียงพอ
ต่อการวิเคราะห์ถึงภาวะภัย (Hazard) ในระดับที่ไม่ซับซ้อนนัก 
  1.3.2 ผู้หำประกันภัย (Producers) หมายถึง นายหน้าประกันวินาศภัย และตัวแทนประกันวินาศภัย 
เนื่องจากนายหน้าหรือตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นผู้ติดต่อใกล้ชิดกับลูกค้าหรือผู้ขอท าประกันภัยมากที่สุด จึงมีข้อมูล
ที่มีประโยชน์มาก 
  1.3.3 รำยงำนกำรส ำรวจภัย (Survey/Inspection reports) บางครั้งผู้พิจารณารับประกันภัยอาจ
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลที่มีอยู่ ดังนั้น อาจให้บริษัทส ารวจภัย หรือเจ้าหน้าที่ส ารวจภัยของบริษัทเข้าท า
การตรวจสอบและส ารวจภัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ 
  1.3.4 สถำบันกำรเงิน (Financial Institutes) ในบางกรณี สถาบันการเงินเป็นผู้ให้สินเชื่อแก่เจ้าของ
ทรัพย์สินที่จะขอท าประกันภัย ดังนั้นจึงมีข้อมูลบางประการที่เกี่ยวกับลูกค้าที่สามารถเปิดเผยได้ เช่น วงเงินสินเชื่อ 
หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่สถาบันการเงินประเมิน ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถน ามาใช้เป็นองค์ประกอบ
ในการตัดสินใจรับเสี่ยงภัยได้ 
  1.3.5 รำยงำนและสถิติของส ำนักงำน คปภ. เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจ าเป็นต้องอาศัย
สถิติของการรับประกันภัยบางประเภทว่ามีจ านวนค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยเป็นอย่างไร 
  1.3.6 รำยงำนจำกแหล่งอื่นๆ เช่น บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานอัตราเบี้ย
ประกันภัย หนังสือพิมพ์ธุรกิจ นิตยสารการเงิน บุคคลที่รู้จักในวงการธุรกิจนั้น รวมทั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ
บริษัทประกันภัยอื่น เป็นต้น 
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  1.3.7 แฟ้มรำยงำนค่ำสินไหมทดแทนของบริษัท  บ่อยครั้งที่ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มรายงาน 
ค่าสินไหมทดแทนมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อฉลของผู้เอา
ประกันภัย หรอืราคาของอะไหล่รถยนต์บางรุ่นบางยี่ห้อที่แพงกว่าปกติ เป็นต้น 
 1.4 ภาวะตลาด (Market Conditions) ในฐานะท่ีนายหน้าประกันวินาศภัยท างานอยู่ในวัฏจักรของการ
รับประกันภัย (Underwriting Cycle) เช่นเดียวกันกับบริษัทประกันวินาศภัย ความรู้เกี่ยวกับภาวะตลาดจึงมี
ความส าคัญ เนื่องจากภาวะตลาดแข็งตัวกับภาวะตลาดอ่อนตัวมีผลต่อการพิจารณาตัดสินใจรับประกันภัยต่างกัน ดัง
ปรากฏในภาพที่ 3.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 วัฏจักรของการรับประกันภัย 
 
การประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน ลักษณะของตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการแข่งขัน

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

ภาวะตลาดทั้งสองแบบมีผลต่อการได้รับข้อมูลเพื่อพิจารณารับประกันภัย รวมถึงเงื่อนไขความคุ้มครองและ
การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแตกต่างกันดังนี้ 
 
 

เงินส ารอง
ของบริษัท

ลดลง 

เบี้ย
ประกันภัย

สูงขึ้น 

การพิจารณารับ
ประกันภยั

เข้มงวดขึ้น การ
แข่งขันลดลง 

ความ
เสียหาย
ลดลง 

เบี้ยประกันภัย
ลดลง 

การพิจารณารับ
ประกันภยัผ่อน

คลาย การ
แข่งขันสูงขึ้น 

ความ
เสียหาย
เพิ่มขึน้ 

เงินส ารอง
ของบริษัท
เพิ่มขึ้น 

 ภาวะตลาดแข็งตัว 

ภาวะตลาดอ่อนตัว 
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เป็นต้น โดยสรุปกล่าวได้ว่า การประเมินข้อมูลควรใช้คู่มือในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทและดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยประกอบกัน 

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เป็นต้น โดยสรุปกล่าวได้ว่า การประเมินข้อมูลควรใช้คู่มือในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทและดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยประกอบกัน 

เมื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินข้อมูลที่ได้รับมาคือการที่จะรับเสี่ยงภัยให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะท าได้ 
ในการพิจารณารับประกันภัยเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับประเภทของการประกันภัยเป็นส าคัญ 
ตัวอย่างเช่น ในกรณีของการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด ทัศนคติของผู้บริหารกิจการของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อ
มาตรการจัดการความเสี่ยงอาจจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญกว่าก าไรของกิจการในปีที่ผ่านมา หรือในกรณีของบริษัทที่มีผล
ประกอบการมั่นคงแข็งแรงในสถานที่ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็อาจจะไม่
จ าเป็นต้องสนใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการประเมินข้อมูลจะให้ความส าคัญกับ
ประเภทของการประกันภัยและคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยเป็นส าคัญ แต่ข้อควรพิจารณาพื้นฐานในการประเมิน
ข้อมูลที่ได้รับมาอีกประการหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ภาวะภัย (Hazard) ก็เป็นสิ่งจ าเป็น ดังนี้ 
 2.2 ภาวะภัย (Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้น โดยทั่วไป 
ภาวะภัยจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภทคือ ภาวะภัยทางกายภาพ ภาวะภัยทางศีลธรรม และภาวะภัยทางอุปนิสัย 
  2.2.1 ภำวะภัยทำงกำยภำพ (Physical Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัย
เพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากสภาพของวัตถุเอง หรือจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น สายไฟเก่ามีภาวะภัยทางกายภาพที่จะ
ท าให้โอกาสเกิดอัคคีภัยเพิ่มสูงขึ้นได้ หรือสิ่งปลูกสร้างที่ท าด้วยไม้ ท าเลที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างที่แออัด หรือการใช้  
สิ่งปลูกสร้างเป็นที่เก็บวัตถุไวไฟก็มีภาวะภัยทางกายภาพที่จะท าให้โอกาสในการเกิดอัคคีภัยสูงขึ้นได้ 
  ภาวะภัยทางกายภาพแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทซึ่งเป็นผลมาจากสภาพของวัตถุ การประกอบอาชีพ 
การใช้งานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
   1) การดูแลบ ารุงรักษา (Housekeeping) หมายถึง วิธีการที่ผู้เอาประกันภัยดูแลบ ารุงรักษา
สถานที่เอาประกันภัย การดูแลรักษาสถานที่อย่างดีเป็นระเบียบเรียบร้อย แม้จะไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าจะไม่ มี
ความเสียหายเกิดขึ้นก็ตาม แต่สถานที่ที่ขาดการดูแลบ ารุงรักษาเพิ่มโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายได้มากขึ้น ทั้งนี้ 
การดูแลบ ารุงรักษาสถานที่จะรวมถึงการดูแลทรัพย์สินที่อยู่ภายในด้วย 
   2) ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง (Construction) หมายถึง วัสดุที่น ามาใช้ก่อสร้างโครงสร้างและส่วน
ต่างๆ ของตัวสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น วัสดุที่เป็นคอนกรีตหรืออิฐจะมีความคงทนกว่าวัสดุที่เป็นไม้เมื่อเกิดอัคคีภัย แต่
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาถึงลักษณะของสิ่งปลูกสร้างนั้นขึ้นอยู่กับภัยที่ต้องการให้คุ้มครองประเภทอื่นๆ ด้วย  
   3) การใช้สถานที่หรือการประกอบการ (Occupancy) หมายถึง การใช้งานของสถานที่ที่เอา
ประกันภัย อาจจะใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้เป็นส านักงาน ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง โรงงานหรือคลังสินค้า เป็นตน้ 
อย่างไรก็ตาม สถานที่ที่เอาประกันภัยบางแห่งมีการใช้หรือประกอบการหลายชนิดในสถานที่เดียวกัน เช่น ห้าง 
สรรพสินค้ามีทั้งร้านค้า และโรงภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่งท าให้มีโอกาสเสี่ยงภัยสูงกว่าปกติได้ 
   4) ภัยจากภายนอก (External Exposure) หมายถึง ภาวะแวดล้อมภายนอกบริเวณสถานที่ที่เอา
ประกันภัยตั้งอยู่ เช่น อยู่ในพื้นที่ที่มีการโจรกรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการโจรกรรมรถยนต์สูง เป็นต้น  
   5) สภาพทางภูมิศาสตร์ (Geography) หมายถึง ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ที่เอาประกันภัย เช่น อยู่
ในเขตแผ่นดินไหว หรือริมแม่น้ า เป็นต้น 
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  ในการที่จะรับประกันภัยและลดความเสี่ยงด้านภาวะภัยทางกายภาพนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
อาจจะใช้มาตรการหลายแบบ เช่น การให้ข้อเสนอแนะในการจัดการลดความเสี่ยงแก่ผู้เอาประกันภัยก่อนที่จะรับ
ประกันภัย หรือการก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ านวนเงินความรับผิดส่วนแรก (Deductible) จ านวนหนึ่ง 
เป็นต้น 
  2.2.2 ภำวะภัยทำงศีลธรรม (Moral Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดความเสี่ยงภัย
สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าโดยเจตนาอันไม่สุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์จากการเอาประกันภัย โดยที่ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์อาจก่อเหตุขึ้นมาเองโดยเจตนาเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เช่น 
ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ฆ่าผู้เอาประกันภัยเพื่อหวังได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือ 
ผู้เอาประกันภัยที่เป็นเจ้าของร้านค้าเจตนาวางเพลิงร้านค้าของตนเพื่อหวังเอาเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัยที่ตนได้ท าประกันอัคคีภัยไว้ เป็นต้น 
  เนื่องจากการประกันภัยมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองส าหรับความเสียหายที่เนื่องมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น 
ภาวะภัยทางศีลธรรมจึงเป็นเร่ืองที่บริษัทประกันวินาศภัยยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง ดังนั้น โดยทั่วไปแล้ว หากเจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยมีข้อสงสัยเพียงเล็กน้อยว่ามีภาวะภัยทางศีลธรรม ก็ควรปฏิเสธที่จะรับประกันภัย 
  ภาวะภัยทางศีลธรรมอาจพบได้ในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น 
   1) ฐานะทางการเงิน ผู้เอาประกันภัยที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดความเสียหายเอง
เพื่อหวังได้เงินค่าสินไหมทดแทน 
   2) คนที่มีความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย อาจเป็นผู้ที่มีเบื้องหลังเป็นนักการพนัน คนที่ท าธุรกิจ 
สีเทา หรือรับซื้อของโจร เป็นต้น  
   3) ลักษณะทางศีลธรรมของผู้เอาประกันภัย อาจมีประวัติการเรียกร้องค่าเสียหายที่น่าสงสัย หรือ
เคยมีประวัติทางคดีอาญามาก่อน เป็นต้น 
    นายหน้าประกันวินาศภัยที่คุ้นเคยกับลูกค้าดีอาจสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับภาวะภัยทางศีลธรรม
ของผู้ขอเอาประกันภัยได้ หรือฝ่ายสินไหมทดแทนของบริษัทก็ยังสามารถท าหน้าทีเ่ป็นแหล่งข้อมูลส าหรับภาวะภัยทาง
ศีลธรรมได้อีกด้วย ทั้งในกรณีที่เคยมีความเสียหายเกิดขึ้นและเมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยท าการเตรี ยมการ
ต่ออายุการประกันภัย 
   ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้ตัดสินใจรับประกันภัยแล้ว เครื่องมือที่เจ้าหน้าที่
สามารถใช้ในการจัดการกับภาวะภัยทางศีลธรรมก็คือ เงื่อนไขหรือข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
    (1)  การฉ้อฉลหรือการแถลงข้อความเท็จ (Fraud or Misrepresentation) ซึ่งเงื่อนไขข้อนี้
จะท าให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะได้ 
    (2)  การเพิ่มขึ้นของภาวะภัย (Increase in Hazard) กรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทมี
เงื่อนไขให้ความคุ้มครองระงับไปได้หากภาวะภัยเพิ่มขึ้น นอกเสียจากว่าบริษัทจะได้รับแจ้งและยินยอมให้ ความ
คุ้มครองต่อไป โดยปกติแล้ว จะมีผลบังคับใช้เฉพาะในกรณีที่การเพิ่มภาวะภัยนัน้อยู่ในการรับรู้ของผู้เอาประกันภัยโดย
เจตนาซึ่งถือว่าเป็นภาวะภัยทางศีลธรรมที่แท้จริง 
    (3)  การรายงานความเสียหาย (Reporting a Loss) เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยในการ
รายงานความเสียหายก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เกิดความเสียหายขึ้น
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หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้เอาประกันภัยอาจต้องรับผิดชอบบางส่วนของความเสียหายหากการแจ้งช้านั้น
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทประกันภัย 
    (4)  การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Cancellation) กรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่มี
เงื่อนไขให้บริษัทยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีแนวโน้มที่ผู้เอาประกันภัยมีการกระท า
ที่ส่อเจตนาทุจริต บริษัทสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ตามเงื่อนไขนี้ 
  นอกจากเงื่อนไขข้างต้นแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยบางแห่งอาจจะมีการก าหนดเงื่อนไขพิเศษขึ้นมา
เพิ่มเติมได้ เช่น การก าหนดจ านวนเงินความรับผิดส่วนแรกที่สูงกว่าปกติ หรือการยกเว้นไม่คุ้มครองสินค้าตัวอย่างที่
เก็บวางไว้ในห้องพักของโรงแรมโดยไม่ได้เก็บในตู้นิรภัยหรือฝากกับพนักงานของโรงแรม เป็นต้น 
  2.2.3 ภำวะภัยทำงอุปนิสัย (Morale Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดความเสี่ยงภัย
สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าตามอุปนสิัยหรือจิตส านึกของผู้เอาประกันภัยโดยมิได้มีเจตนาทุจริต ซึ่งอาจจะเป็นการ
ละเลยไม่รับผิดชอบหรือไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควร หรือการบริหารจัดการที่อ่อนแอ เช่น ผู้เอาประกันภัยวาง
ทรัพย์สินมีค่าไว้ให้เป็นที่สังเกตเห็นได้ของบุคคลภายนอก การที่ผู้เอาประกันภัยไม่ใส่ใจที่จะก าหนดมาตรการป้องกัน
อัคคีภัย การไม่ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงในโรงงานอย่างสม่ าเสมอ เจ้าของโรงงานอาจไม่สนใจที่จะท าการซ่อมแซม
เครื่องจักรที่ช ารุดเสียหายหากเขาทราบดีว่าความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย การที่  
ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ขับรถด้วยความคึกคะนองเพราะเห็นว่าได้เอาประกันภัยไว้แล้ว หรือเอารถยนต์ไปให้ญาติซึ่งขับ
รถไม่เป็นใช้ขับขี่ในท้องถนน เป็นต้น 
  ในการประเมินภาวะภัยด้านอุปนิสัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาใช้แหล่งข้อมูล
ต่อไปนี้ให้เป็นประโยชน์ 
   1) ผู้หาประกันภัย 
   2)  ใบค าขอเอาประกันภัย 
   3) รายงานการส ารวจภัย 
   4) รายงานค่าสินไหมทดแทน 
  วิธีการที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะใช้ในการจัดการกับภาวะภัยทางอุปนิสัยนั้น สามารถใช้วิธี
เดียวกับการจัดการกับภาวะภัยทางศีลธรรมได้ โดยเฉพาะการใช้เงื่อนไขหรือข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกันภัย 
นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีวิธีการในการก าหนดขีดจ ากัดความรับผิดได้อีก เช่น ก าหนดเพดานความรับผิดส าหรับ
ทรัพย์สินประเภทเครื่องเพชรพลอย หรือของมีค่าต่างๆ ถึงแม้ว่าเงื่อนไขนี้มุ่งที่จะลดจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนเมื่อ
ความเสียหายเกิดข้ึนแล้ว แต่เงื่อนไขนี้ยังส่งผลกระทบต่อทัศนคติของผู้เอาประกันภัยที่ไม่ใส่ใจต่อการเกิดความเสียหาย
ให้มีความระมัดระวังมากข้ึน 
  ส าหรับการใช้วิธีก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ านวนเงินความรับผิดส่วนแรกเองนั้นเป็นผลดี
แน่นอน แต่บริษัทประกันวินาศภัยต้องใช้อย่างระมัดระวัง การก าหนดวงเงินให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเองนั้นต้อง
เป็นจ านวนเงินที่เหมาะสมหากเกิดความเสียหายขึ้น เป้าหมายของการก าหนดความรับผิดส่วนแรกนั้นเพื่อลดความไม่
ใส่ใจของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจ านวนเล็กๆ น้อยๆ มิใช่เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 
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  ในการที่จะรับประกันภัยและลดความเสี่ยงด้านภาวะภัยทางกายภาพนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
อาจจะใช้มาตรการหลายแบบ เช่น การให้ข้อเสนอแนะในการจัดการลดความเสี่ยงแก่ผู้เอาประกันภัยก่อนที่จะรับ
ประกันภัย หรือการก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ านวนเงินความรับผิดส่วนแรก (Deductible) จ านวนหนึ่ง 
เป็นต้น 
  2.2.2 ภำวะภัยทำงศีลธรรม (Moral Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดความเสี่ยงภัย
สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าโดยเจตนาอันไม่สุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์จากการเอาประกันภัย โดยที่ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์อาจก่อเหตุขึ้นมาเองโดยเจตนาเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เช่น 
ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ฆ่าผู้เอาประกันภัยเพื่อหวังได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือ 
ผู้เอาประกันภัยที่เป็นเจ้าของร้านค้าเจตนาวางเพลิงร้านค้าของตนเพื่อหวังเอาเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัยที่ตนได้ท าประกันอัคคีภัยไว้ เป็นต้น 
  เนื่องจากการประกันภัยมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองส าหรับความเสียหายที่เนื่องมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น 
ภาวะภัยทางศีลธรรมจึงเป็นเร่ืองที่บริษัทประกันวินาศภัยยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง ดังนั้น โดยทั่วไปแล้ว หากเจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยมีข้อสงสัยเพียงเล็กน้อยว่ามีภาวะภัยทางศีลธรรม ก็ควรปฏิเสธที่จะรับประกันภัย 
  ภาวะภัยทางศีลธรรมอาจพบได้ในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น 
   1) ฐานะทางการเงิน ผู้เอาประกันภัยที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดความเสียหายเอง
เพื่อหวังได้เงินค่าสินไหมทดแทน 
   2) คนที่มีความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย อาจเป็นผู้ที่มีเบื้องหลังเป็นนักการพนัน คนที่ท าธุรกิจ 
สีเทา หรือรับซื้อของโจร เป็นต้น  
   3) ลักษณะทางศีลธรรมของผู้เอาประกันภัย อาจมีประวัติการเรียกร้องค่าเสียหายที่น่าสงสัย หรือ
เคยมีประวัติทางคดีอาญามาก่อน เป็นต้น 
    นายหน้าประกันวินาศภัยที่คุ้นเคยกับลูกค้าดีอาจสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับภาวะภัยทางศีลธรรม
ของผู้ขอเอาประกันภัยได้ หรือฝ่ายสินไหมทดแทนของบริษัทก็ยังสามารถท าหน้าทีเ่ป็นแหล่งข้อมูลส าหรับภาวะภัยทาง
ศีลธรรมได้อีกด้วย ทั้งในกรณีที่เคยมีความเสียหายเกิดขึ้นและเมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยท าการเตรี ยมการ
ต่ออายุการประกันภัย 
   ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้ตัดสินใจรับประกันภัยแล้ว เครื่องมือที่เจ้าหน้าที่
สามารถใช้ในการจัดการกับภาวะภัยทางศีลธรรมก็คือ เงื่อนไขหรือข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
    (1)  การฉ้อฉลหรือการแถลงข้อความเท็จ (Fraud or Misrepresentation) ซึ่งเงื่อนไขข้อนี้
จะท าให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะได้ 
    (2)  การเพิ่มขึ้นของภาวะภัย (Increase in Hazard) กรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทมี
เงื่อนไขให้ความคุ้มครองระงับไปได้หากภาวะภัยเพิ่มขึ้น นอกเสียจากว่าบริษัทจะได้รับแจ้งและยินยอมให้ ความ
คุ้มครองต่อไป โดยปกติแล้ว จะมีผลบังคับใช้เฉพาะในกรณีที่การเพิ่มภาวะภัยนัน้อยู่ในการรับรู้ของผู้เอาประกันภัยโดย
เจตนาซึ่งถือว่าเป็นภาวะภัยทางศีลธรรมที่แท้จริง 
    (3)  การรายงานความเสียหาย (Reporting a Loss) เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยในการ
รายงานความเสียหายก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เกิดความเสียหายขึ้น
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หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้เอาประกันภัยอาจต้องรับผิดชอบบางส่วนของความเสียหายหากการแจ้งช้านั้น
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทประกันภัย 
    (4)  การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Cancellation) กรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่มี
เงื่อนไขให้บริษัทยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีแนวโน้มที่ผู้เอาประกันภัยมีการกระท า
ที่ส่อเจตนาทุจริต บริษัทสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ตามเงื่อนไขนี้ 
  นอกจากเงื่อนไขข้างต้นแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยบางแห่งอาจจะมีการก าหนดเงื่อนไขพิเศษขึ้นมา
เพิ่มเติมได้ เช่น การก าหนดจ านวนเงินความรับผิดส่วนแรกที่สูงกว่าปกติ หรือการยกเว้นไม่คุ้มครองสินค้าตัวอย่างที่
เก็บวางไว้ในห้องพักของโรงแรมโดยไม่ได้เก็บในตู้นิรภัยหรือฝากกับพนักงานของโรงแรม เป็นต้น 
  2.2.3 ภำวะภัยทำงอุปนิสัย (Morale Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดความเสี่ยงภัย
สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าตามอุปนสิัยหรือจิตส านึกของผู้เอาประกันภัยโดยมิได้มีเจตนาทุจริต ซึ่งอาจจะเป็นการ
ละเลยไม่รับผิดชอบหรือไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควร หรือการบริหารจัดการที่อ่อนแอ เช่น ผู้เอาประกันภัยวาง
ทรัพย์สินมีค่าไว้ให้เป็นที่สังเกตเห็นได้ของบุคคลภายนอก การที่ผู้เอาประกันภัยไม่ใส่ใจที่จะก าหนดมาตรการป้องกัน
อัคคีภัย การไม่ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงในโรงงานอย่างสม่ าเสมอ เจ้าของโรงงานอาจไม่สนใจที่จะท าการซ่อมแซม
เครื่องจักรที่ช ารุดเสียหายหากเขาทราบดีว่าความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย การที่  
ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ขับรถด้วยความคึกคะนองเพราะเห็นว่าได้เอาประกันภัยไว้แล้ว หรือเอารถยนต์ไปให้ญาติซึ่งขับ
รถไม่เป็นใช้ขับขี่ในท้องถนน เป็นต้น 
  ในการประเมินภาวะภัยด้านอุปนิสัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาใช้แหล่งข้อมูล
ต่อไปนี้ให้เป็นประโยชน์ 
   1) ผู้หาประกันภัย 
   2)  ใบค าขอเอาประกันภัย 
   3) รายงานการส ารวจภัย 
   4) รายงานค่าสินไหมทดแทน 
  วิธีการที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะใช้ในการจัดการกับภาวะภัยทางอุปนิสัยนั้น สามารถใช้วิธี
เดียวกับการจัดการกับภาวะภัยทางศีลธรรมได้ โดยเฉพาะการใช้เงื่อนไขหรือข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกันภัย 
นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีวิธีการในการก าหนดขีดจ ากัดความรับผิดได้อีก เช่น ก าหนดเพดานความรับผิดส าหรับ
ทรัพย์สินประเภทเครื่องเพชรพลอย หรือของมีค่าต่างๆ ถึงแม้ว่าเงื่อนไขนี้มุ่งที่จะลดจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนเมื่อ
ความเสียหายเกิดข้ึนแล้ว แต่เงื่อนไขนี้ยังส่งผลกระทบต่อทัศนคติของผู้เอาประกันภัยที่ไม่ใส่ใจต่อการเกิดความเสียหาย
ให้มีความระมัดระวังมากข้ึน 
  ส าหรับการใช้วิธีก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ านวนเงินความรับผิดส่วนแรกเองนั้นเป็นผลดี
แน่นอน แต่บริษัทประกันวินาศภัยต้องใช้อย่างระมัดระวัง การก าหนดวงเงินให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเองนั้นต้อง
เป็นจ านวนเงินที่เหมาะสมหากเกิดความเสียหายขึ้น เป้าหมายของการก าหนดความรับผิดส่วนแรกนั้นเพื่อลดความไม่
ใส่ใจของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจ านวนเล็กๆ น้อยๆ มิใช่เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 
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3-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

  อนึ่ง ข้อแตกต่างระหว่างภาวะภัยทางศีลธรรมและภาวะภัยทางอุปนิสัยในการประเมินความเสี่ยงภัย  
ก็คือ ภาวะภัยทางอุปนิสัยนั้นเกิดจากความไม่รับผิดชอบหรือความไม่ใส่ใจของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยสามารถเห็นได้ง่ายกว่าภาวะภัยทางศีลธรรมซึ่งเกิดจากเจตนาที่จะทุจริตซึ่งยากจะเห็นได้ในขณะขอเอา
ประกันภัย 
  ต าราบางเล่มอาจมีการระบุภาวะภัยประเภทอ่ืนอีก ตัวอย่างเช่น ภาวะภัยทางการด าเนินชีวิต  (Life-
style Hazard) เช่น การชอบเที่ยวกลางคืน หรือการเล่นการพนัน และภาวะภัยทางสมรรถนะ (Competency 
Hazard) เช่น การปีนขึ้นไปซ่อมแซมหลังคาบ้านด้วยตนเองทั้งที่ไม่มีความช านาญ เป็นต้น 
 
3. การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจรับประกันภัย 
 หลังจากที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยจากข้อมูลทั้งหมดที่
ได้รับมาแล้ว ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะตัดสินใจหาทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุดจากข้อมูลที่ได้รับมา 
และแจ้งผลการตัดสินใจนั้นไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 แม้การท าก าไรจากการรับประกันภัยจะเป็นเป้าหมายหลักก็ตาม แต่เจ้าหน้าท่ีพิจารณารับประกันภัยควร
พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ ด้วย 
 3.1 ปัจจัยอื่นๆ ในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจรับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
อาจจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ เช่น 
  3.1.1 การกระจายความเสี่ยงภัย 
  3.1.2  การประกันภัยประเภทอื่นของผู้เอาประกันภัย 
  3.1.3  การกดดันจากผู้หาประกันภัย 
  3.1.4  การก ากับของหน่วยงานก ากับดูแล และ 
  3.1.5  นโยบาย แนวทาง และวิธีการในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท  
 
  3.1.1 กำรกระจำยควำมเสี่ยงภัย ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยเห็นว่าสามารถรับ
ประกันภัยที่เสนอขอเอาประกันมานั้นได้ แต่หากรับแล้ว จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมในเขตรับประกันภัยจะสูงเกิน
กว่าจ านวนที่คู่มือรับประกันภัยก าหนดไว้ ดังนั้น เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียที่มีขนาดใหญ่ 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรค านึงถึงการกระจายความเสี่ยงภัยเพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวของภัยกันมากเกินไป
ในเขตรับประกันภัยแต่ละเขต เช่น บริษัทประกันภัยจะไม่รับประกันภัยบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างจ านวนมากที่ตั้งอยู่
ใกล้ๆ ในบริเวณเดียวกันของริมฝั่งแม่น้ า นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องการกระจายความ 
เสี่ยงภัยไปให้ผู้รับประกันภัยต่อ เมื่อเห็นว่าภัยที่ต้องการรับประกันไว้นั้นมีโอกาสเสี่ยงสูง การรับเสี่ยงภัยเองทั้งหมด
อาจเกิดผลเสียหายต่อบริษัทได้ จึงจ าเป็นต้องเอาประกันภัยต่อออกไป 
  3.1.2 กำรประกันภัยประเภทอื่นของผู้เอำประกันภัย มีความเป็นไปได้ว่า ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่ง
อาจจะมีการเอาประกันภัยหลายประเภทไว้กับบริษัทประกันภัยรายหนึ่ง เช่น มีทั้งการประกันภัยรถยนต์ การ
ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย การประกันภัยโรงงาน การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยต้องตัดสินใจใชท้างเลือกที่เหมาะสม เพราะหากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่รับประกันภัยงานหนึง่ ผู้เอา-
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ประกันภัยอาจตัดสินใจโยกย้ายการประกันภัยประเภทอ่ืนๆ ออกจากบริษัท การใช้ทางเลือกที่เหมาะสมนั้นจะต้อง
อาศัยความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอย่างมาก  
  ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง อยู่ระหว่างการ
ตัดสินใจว่าจะพิจารณารับประกันภัยงานก่อสร้างของผู้รับเหมารายหนึ่งซึ่งงานนั้นอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงในด้าน
อาชญากรรมและการกระท ามุ่งร้าย ที่ผ่านมา ผู้รับเหมารายนี้เป็นผู้รับเหมาที่ดีสร้างก าไรพอสมควรให้แก่บริษัท  
เสมอมาและสัญญาว่าจะส่งงานให้แก่บริษัทต่อไปเป็นประจ า กรณีนี้กล่าวได้ว่างานชิ้นนี้มีความเสี่ยง วิธีการที่จะ
เลือกใช้ประกอบการตัดสินใจคือ การชั่งน้ าหนักระหว่างความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนจากงานนี้กับผลก าไรที่จะเกิดจาก
งานอ่ืนๆ ของผู้เอาประกันภัยรายนี้และหาทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะรับประกันภัย  
  3.1.3 กำรกดดันจำกผู้หำประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องเผชิญกับแรงกดดันจาก 
ผู้หาประกันภัยคือ นายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งมีรายได้เป็นค่าบ าเหน็จจากงานที่รับประกันภัยให้รับงานไว้ ใน
สถานการณ์เช่นนี้ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักนายหน้าประกันวินาศภัยเหล่านี้ให้ 
ดีที่สุด โดยปกติแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยมากพอและมีความเสียหายน้อย
มักจะได้รับการพิจารณารับประกันภัยเป็นพิเศษ แต่ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องภัยที่ส่งมา
ดีพอสามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ได้ แม้ว่าภัยดังกล่าวจะมีโอกาสท าก าไรต่ าก็ตาม ก็ควรได้รับการพิจารณา
เช่นกัน 
  เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่ต้องตัดสินใจว่าจะรับประกันภัย
รายใหม่ที่มีโอกาสก าไรน้อยหรือไม่ ซึ่งเป็นเร่ืองการกดดันจากนายหน้าประกันวินาศภัย เช่น 
  ตัวอย่างที่ 3.3 นายหน้าประกันวินาศภัยรายหนึ่งส่งงานที่มีก าไรดีมากให้กับบริษัทมาโดยตลอด
ระยะเวลา 3 ปี และมีเบี้ยประกันภัยโดยรวมให้บริษัทรวมทั้ง 3 ปีประมาณ 8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา
งานของนายหน้าประกันวินาศภัยรายดังกล่าวเขามีผลขาดทุนจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินถึง  
5 ล้านบาท 
  ตัวอย่างที่ 3.4 นายหน้าประกันวินาศภัยรายหนึ่งส่งงานประกันภัยรายย่อยให้กับบริษัทมาเป็น
ระยะเวลา 2 ปี มีก าไรพอประมาณ มีเบี้ยประกันภัยรวมกัน 2 ปีประมาณ 3 ล้านบาท ลูกค้าประมาณร้อยละ 50 ของ
นายหน้าประกันวินาศภัยรายดังกล่าวมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหลายครั้งมาก แต่การเรียกร้องแต่ละครั้งมี
ขนาดต่ ากว่า 30,000 บาทเป็นส่วนใหญ่ 
  3.1.4 กำรก ำกับของหน่วยงำนก ำกับดูแล ในประเทศไทย หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย
อาจขอความร่วมมือจากบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความพร้อมให้ร่วมกันรับงานประกันภัยบางประเภทเป็นการ
ช่วยเหลือสังคม เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุเอ้ืออาทรในอดีต หรือการประกันภัยพืชผล เป็นต้น 
  3.1.5 นโยบำย แนวทำง และวิธีกำรพิจำรณำรับประกันภัยของบริษัท โดยทั่วไป เจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและวิธีการรับประกันภัยของบริษัทที่เขียนไว้ในคู่มือการรับประกันภัย 
ซึ่งเนื้อหาที่ระบุไว้ในคู่มือการรับประกันภัยนั้น อาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามประเภทของการประกันภัย ความรู้และ
ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้จัดท า เนื้อหาส่วนใหญ่ของคู่มือการรับประกันภัยจะประกอบด้วย 

1) นโยบาย แนวทางและวิธีการในการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting Policy) 
2) ภัยมาตรฐานที่รับประกันได้ (Preferred Risks or Standard Risks) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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3-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

  อนึ่ง ข้อแตกต่างระหว่างภาวะภัยทางศีลธรรมและภาวะภัยทางอุปนิสัยในการประเมินความเสี่ยงภัย  
ก็คือ ภาวะภัยทางอุปนิสัยนั้นเกิดจากความไม่รับผิดชอบหรือความไม่ใส่ใจของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยสามารถเห็นได้ง่ายกว่าภาวะภัยทางศีลธรรมซึ่งเกิดจากเจตนาที่จะทุจริตซึ่งยากจะเห็นได้ในขณะขอเอา
ประกันภัย 
  ต าราบางเล่มอาจมีการระบุภาวะภัยประเภทอ่ืนอีก ตัวอย่างเช่น ภาวะภัยทางการด าเนินชีวิต  (Life-
style Hazard) เช่น การชอบเที่ยวกลางคืน หรือการเล่นการพนัน และภาวะภัยทางสมรรถนะ (Competency 
Hazard) เช่น การปีนขึ้นไปซ่อมแซมหลังคาบ้านด้วยตนเองทั้งที่ไม่มีความช านาญ เป็นต้น 
 
3. การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจรับประกันภัย 
 หลังจากที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยจากข้อมูลทั้งหมดที่
ได้รับมาแล้ว ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะตัดสินใจหาทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุดจากข้อมูลที่ได้รับมา 
และแจ้งผลการตัดสินใจนั้นไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 แม้การท าก าไรจากการรับประกันภัยจะเป็นเป้าหมายหลักก็ตาม แต่เจ้าหน้าท่ีพิจารณารับประกันภัยควร
พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ ด้วย 
 3.1 ปัจจัยอื่นๆ ในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจรับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
อาจจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ เช่น 
  3.1.1 การกระจายความเสี่ยงภัย 
  3.1.2  การประกันภัยประเภทอื่นของผู้เอาประกันภัย 
  3.1.3  การกดดันจากผู้หาประกันภัย 
  3.1.4  การก ากับของหน่วยงานก ากับดูแล และ 
  3.1.5  นโยบาย แนวทาง และวิธีการในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท  
 
  3.1.1 กำรกระจำยควำมเสี่ยงภัย ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยเห็นว่าสามารถรับ
ประกันภัยที่เสนอขอเอาประกันมานั้นได้ แต่หากรับแล้ว จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมในเขตรับประกันภัยจะสูงเกิน
กว่าจ านวนที่คู่มือรับประกันภัยก าหนดไว้ ดังนั้น เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียที่มีขนาดใหญ่ 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรค านึงถึงการกระจายความเสี่ยงภัยเพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวของภัยกันมากเกินไป
ในเขตรับประกันภัยแต่ละเขต เช่น บริษัทประกันภัยจะไม่รับประกันภัยบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างจ านวนมากที่ตั้งอยู่
ใกล้ๆ ในบริเวณเดียวกันของริมฝั่งแม่น้ า นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องการกระจายความ 
เสี่ยงภัยไปให้ผู้รับประกันภัยต่อ เมื่อเห็นว่าภัยที่ต้องการรับประกันไว้นั้นมีโอกาสเสี่ยงสูง การรับเสี่ยงภัยเองทั้งหมด
อาจเกิดผลเสียหายต่อบริษัทได้ จึงจ าเป็นต้องเอาประกันภัยต่อออกไป 
  3.1.2 กำรประกันภัยประเภทอื่นของผู้เอำประกันภัย มีความเป็นไปได้ว่า ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่ง
อาจจะมีการเอาประกันภัยหลายประเภทไว้กับบริษัทประกันภัยรายหนึ่ง เช่น มีทั้งการประกันภัยรถยนต์ การ
ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย การประกันภัยโรงงาน การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยต้องตัดสินใจใชท้างเลือกที่เหมาะสม เพราะหากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่รับประกันภัยงานหนึง่ ผู้เอา-
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ประกันภัยอาจตัดสินใจโยกย้ายการประกันภัยประเภทอ่ืนๆ ออกจากบริษัท การใช้ทางเลือกที่เหมาะสมนั้นจะต้อง
อาศัยความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอย่างมาก  
  ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง อยู่ระหว่างการ
ตัดสินใจว่าจะพิจารณารับประกันภัยงานก่อสร้างของผู้รับเหมารายหนึ่งซึ่งงานนั้นอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงในด้าน
อาชญากรรมและการกระท ามุ่งร้าย ที่ผ่านมา ผู้รับเหมารายนี้เป็นผู้รับเหมาที่ดีสร้างก าไรพอสมควรให้แก่บริษัท  
เสมอมาและสัญญาว่าจะส่งงานให้แก่บริษัทต่อไปเป็นประจ า กรณีนี้กล่าวได้ว่างานชิ้นนี้มีความเสี่ยง วิธีการที่จะ
เลือกใช้ประกอบการตัดสินใจคือ การชั่งน้ าหนักระหว่างความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนจากงานนี้กับผลก าไรที่จะเกิดจาก
งานอ่ืนๆ ของผู้เอาประกันภัยรายนี้และหาทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะรับประกันภัย  
  3.1.3 กำรกดดันจำกผู้หำประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องเผชิญกับแรงกดดันจาก 
ผู้หาประกันภัยคือ นายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งมีรายได้เป็นค่าบ าเหน็จจากงานที่รับประกันภัยให้รับงานไว้ ใน
สถานการณ์เช่นนี้ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักนายหน้าประกันวินาศภัยเหล่านี้ให้ 
ดีที่สุด โดยปกติแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยมากพอและมีความเสียหายน้อย
มักจะได้รับการพิจารณารับประกันภัยเป็นพิเศษ แต่ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องภัยที่ส่งมา
ดีพอสามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ได้ แม้ว่าภัยดังกล่าวจะมีโอกาสท าก าไรต่ าก็ตาม ก็ควรได้รับการพิจารณา
เช่นกัน 
  เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่ต้องตัดสินใจว่าจะรับประกันภัย
รายใหม่ที่มีโอกาสก าไรน้อยหรือไม่ ซึ่งเป็นเร่ืองการกดดันจากนายหน้าประกันวินาศภัย เช่น 
  ตัวอย่างที่ 3.3 นายหน้าประกันวินาศภัยรายหนึ่งส่งงานที่มีก าไรดีมากให้กับบริษัทมาโดยตลอด
ระยะเวลา 3 ปี และมีเบี้ยประกันภัยโดยรวมให้บริษัทรวมทั้ง 3 ปีประมาณ 8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา
งานของนายหน้าประกันวินาศภัยรายดังกล่าวเขามีผลขาดทุนจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินถึง  
5 ล้านบาท 
  ตัวอย่างที่ 3.4 นายหน้าประกันวินาศภัยรายหนึ่งส่งงานประกันภัยรายย่อยให้กับบริษัทมาเป็น
ระยะเวลา 2 ปี มีก าไรพอประมาณ มีเบี้ยประกันภัยรวมกัน 2 ปีประมาณ 3 ล้านบาท ลูกค้าประมาณร้อยละ 50 ของ
นายหน้าประกันวินาศภัยรายดังกล่าวมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหลายครั้งมาก แต่การเรียกร้องแต่ละครั้งมี
ขนาดต่ ากว่า 30,000 บาทเป็นส่วนใหญ่ 
  3.1.4 กำรก ำกับของหน่วยงำนก ำกับดูแล ในประเทศไทย หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย
อาจขอความร่วมมือจากบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความพร้อมให้ร่วมกันรับงานประกันภัยบางประเภทเป็นการ
ช่วยเหลือสังคม เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุเอ้ืออาทรในอดีต หรือการประกันภัยพืชผล เป็นต้น 
  3.1.5 นโยบำย แนวทำง และวิธีกำรพิจำรณำรับประกันภัยของบริษัท โดยทั่วไป เจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและวิธีการรับประกันภัยของบริษัทที่เขียนไว้ในคู่มือการรับประกันภัย 
ซึ่งเนื้อหาที่ระบุไว้ในคู่มือการรับประกันภัยนั้น อาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามประเภทของการประกันภัย ความรู้และ
ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้จัดท า เนื้อหาส่วนใหญ่ของคู่มือการรับประกันภัยจะประกอบด้วย 

1) นโยบาย แนวทางและวิธีการในการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting Policy) 
2) ภัยมาตรฐานที่รับประกันได้ (Preferred Risks or Standard Risks) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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3) ภัยที่ไม่ควรรับประกันภัย (Advisory Declined Risks หรือ Referral Risks) 
4) ภัยที่ห้ามรับประกันภัย (Declined Risks) 
5) ส่วนที่รับเสี่ยงภัยไว้เอง (Retention) 
6) การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและการก าหนดราคา (Premium Rating and Pricing) 
7) อ านาจในการรับประกันภัย (Underwriting Authority) 
8) แนวทางการจัดประกันภัยต่อ (Reinsurance Arrangement Guidelines) เป็นต้น 

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��3_edit NT_328page.indd   150 2/28/2563 BE   8:30 PM



 

3-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

3) ภัยที่ไม่ควรรับประกันภัย (Advisory Declined Risks หรือ Referral Risks) 
4) ภัยที่ห้ามรับประกันภัย (Declined Risks) 
5) ส่วนที่รับเสี่ยงภัยไว้เอง (Retention) 
6) การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและการก าหนดราคา (Premium Rating and Pricing) 
7) อ านาจในการรับประกันภัย (Underwriting Authority) 
8) แนวทางการจัดประกันภัยต่อ (Reinsurance Arrangement Guidelines) เป็นต้น 

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

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

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

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

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั     3-19 
 

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

 
(1)  ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนระหว่างปี หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี รวมกับ

ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างปี และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนและส ารอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนระหว่างปีด้วย ดังแสดงตัวอย่างการค านวณในตารางที่ 3.3 
 

ตารางที่ 3.3 ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
           (หน่วย: พันบาท) 

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

  
    (2)  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ หมายถึง เบี้ยประกันภัยส่วนที่บริษัทประกันวินาศภัยรับรู้
เป็นรายได้ตามระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาประกันภัยในระหว่างปี ดังแสดงตัวอย่างการค านวณในตารางที่ 3.4 
  

ตารางที่ 3.4 เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 
            (หน่วย: พันบาท) 

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

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

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

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

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั     3-19 
 

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

 
(1)  ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนระหว่างปี หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี รวมกับ

ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างปี และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนและส ารอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนระหว่างปีด้วย ดังแสดงตัวอย่างการค านวณในตารางที่ 3.3 
 

ตารางที่ 3.3 ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
           (หน่วย: พันบาท) 

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

  
    (2)  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ หมายถึง เบี้ยประกันภัยส่วนที่บริษัทประกันวินาศภัยรับรู้
เป็นรายได้ตามระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาประกันภัยในระหว่างปี ดังแสดงตัวอย่างการค านวณในตารางที่ 3.4 
  

ตารางที่ 3.4 เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 
            (หน่วย: พันบาท) 

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 1,200 
บวก เบี้ยประกันภัยรับต่อ 300 
เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,500 
หัก เบี้ยประกันภัยต่อออก 250 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,250 
หัก ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของปี 210 
บวก ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของปีก่อน 220 
เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 1,260 
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3-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

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

  การค านวณหาอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนแบบง่ายๆ ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใดฉบับหนึ่ง 
จะค านวณจากระยะเวลาที่คุ้มครองแบบเฉลี่ยรายปี ดังนี้ 

 
                                                          ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี   

                                  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้
 
  ตัวอย่าง ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งมีการประกันภัยรถยนต์หนึ่งคัน เร่ิมคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม มี

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

 
                 ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ   

               เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
   3) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัยอ่ืน (Other Underwriting Expenses) กับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย เช่น เงินเดื อนของพนักงานในฝ่ายรับ
ประกันภัย ค่าเช่าส านักงานส่วนที่ใช้โดยฝ่ายรับประกันภัย เป็นต้น   

 

 
                    ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอื่น   

                         เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
 
 

อัตราส่วนคา่สินไหมทดแทน  =     

อัตราส่วนคา่จ้างและค่าบ าเหนจ็   =  
  =     

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น   =     

  100 

   100 

  100 

 

การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั     3-21 
 

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

 

 
                 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   

                  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
 

   5) อัตราส่วนรวม หมายถึง ผลรวมของอัตราส่วนข้างต้นทั้ง 4 อัตราส่วน 
  อัตราส่วนรวม ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะแสดงถึงประสิทธิภาพของบริษัทประกันวินาศภัยว่าสามารถ  

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

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

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

 
 
 

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

  การค านวณหาอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนแบบง่ายๆ ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใดฉบับหนึ่ง 
จะค านวณจากระยะเวลาที่คุ้มครองแบบเฉลี่ยรายปี ดังนี้ 

 
                                                          ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี   

                                  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้
 
  ตัวอย่าง ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งมีการประกันภัยรถยนต์หนึ่งคัน เร่ิมคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม มี

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

 
                 ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ   

               เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
   3) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัยอ่ืน (Other Underwriting Expenses) กับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย เช่น เงินเดื อนของพนักงานในฝ่ายรับ
ประกันภัย ค่าเช่าส านักงานส่วนที่ใช้โดยฝ่ายรับประกันภัย เป็นต้น   

 

 
                    ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอื่น   

                         เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
 
 

อัตราส่วนคา่สินไหมทดแทน  =     

อัตราส่วนคา่จ้างและค่าบ าเหนจ็   =  
  =     

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น   =     

  100 

   100 

  100 

 

การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั     3-21 
 

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

 

 
                 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   

                  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
 

   5) อัตราส่วนรวม หมายถึง ผลรวมของอัตราส่วนข้างต้นทั้ง 4 อัตราส่วน 
  อัตราส่วนรวม ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะแสดงถึงประสิทธิภาพของบริษัทประกันวินาศภัยว่าสามารถ  

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

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

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

 
 
 

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน   =       100 
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3-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

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

     อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน  =  11,165   100
17,439

   

      =  64.02% 
    (4)  ค านวณอัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 

     อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ  =  3,705   100
18,506

   

       =  20.02% 
    (5)  ค านวณอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 

     อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น   =  1,800   100
18,506

  

        =  9.73% 
    (6)  ค านวณอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

     อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   =  4,200   100
18,506

  

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

ในการพิจารณารับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องตระหนักถึงความส าคัญของการก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัย ในขั้นตอนของการท าข้อเสนอการประกันภัยให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยหรือผ่านนายหน้าประกัน
วินาศภัยก็ตาม ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่สามารถท าความเข้าใจกับเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อก าหนดต่างๆ ได้
โดยง่าย ผู้ขอเอาประกันภัยจึงอาจใช้วิธีเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยจาก
หลายบริษัทแทนและอาจตัดสินใจท าประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยที่ให้ข้อเสนอที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่า
โดยไม่พิจารณาเร่ืองอื่นเลย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องชั่งน้ าหนักให้ดีระหว่างการใช้อัตราเบี้ย
ประกันภัยที่ต่ ากับก าไรจากการรับประกันภัยที่อาจหายไปและเกิดความเสี่ยงด้านการประกันภัยอันส่งผลกระทบต่อ
เงินกองทุนของบริษัท ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรจะเป็นผู้แนะน าผู้ขอเอาประกันภัยว่า การพิจารณา
เฉพาะเร่ืองของเบี้ยประกันภัยที่ต่ าอย่างเดียวนั้นอาจไม่เป็นผลดีต่อผู้ขอเอาประกันภัย 
 
1. ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

เพื่อประโยชน์ในท าความเข้าใจในเรื่องการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยจึงจ าเป็นต้องรู้จักค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง
ด้วย ดังนี้ 

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

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

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

 
1 ส านักงานอัตราเบี้ยประกันภัย. (2551). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย (น. 16). กรุงเทพฯ.  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

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

     อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน  =  11,165   100
17,439

   

      =  64.02% 
    (4)  ค านวณอัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 

     อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ  =  3,705   100
18,506

   

       =  20.02% 
    (5)  ค านวณอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 

     อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น   =  1,800   100
18,506

  

        =  9.73% 
    (6)  ค านวณอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

     อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   =  4,200   100
18,506

  

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

ในการพิจารณารับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องตระหนักถึงความส าคัญของการก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัย ในขั้นตอนของการท าข้อเสนอการประกันภัยให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยหรือผ่านนายหน้าประกัน
วินาศภัยก็ตาม ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่สามารถท าความเข้าใจกับเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อก าหนดต่างๆ ได้
โดยง่าย ผู้ขอเอาประกันภัยจึงอาจใช้วิธีเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยจาก
หลายบริษัทแทนและอาจตัดสินใจท าประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยที่ให้ข้อเสนอที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่า
โดยไม่พิจารณาเร่ืองอื่นเลย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องชั่งน้ าหนักให้ดีระหว่างการใช้อัตราเบี้ย
ประกันภัยที่ต่ ากับก าไรจากการรับประกันภัยที่อาจหายไปและเกิดความเสี่ยงด้านการประกันภัยอันส่งผลกระทบต่อ
เงินกองทุนของบริษัท ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรจะเป็นผู้แนะน าผู้ขอเอาประกันภัยว่า การพิจารณา
เฉพาะเร่ืองของเบี้ยประกันภัยที่ต่ าอย่างเดียวนั้นอาจไม่เป็นผลดีต่อผู้ขอเอาประกันภัย 
 
1. ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

เพื่อประโยชน์ในท าความเข้าใจในเรื่องการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยจึงจ าเป็นต้องรู้จักค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง
ด้วย ดังนี้ 

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

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

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

 
1 ส านักงานอัตราเบี้ยประกันภัย. (2551). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย (น. 16). กรุงเทพฯ.  
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1.5 ต้นทุนค่าเสียหาย (Loss Cost) หมายถึง ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหน่วยเสี่ยงภัย โดยยัง 
ไม่รวมส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า เบี้ยประกันภัยที่แท้จริง (Pure Premium) ซึ่งเป็นส่วนของ
เบี้ยประกันภัยเพียงพอต่อความเสี่ยงภัยที่แท้จริงหรือค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น 

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

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

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

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

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

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

1.7 อัตราเบี้ยประกันภัย (Premium Rate) คือ อัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัยที่เป็นผลรวมของ
ต้นทุนความเสียหาย กับส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย  

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

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

หลักการในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยมี 3 ข้อ คือ 
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3-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

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

 2) หน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ (Earned Exposure) หมายถึง หน่วยเสี่ยงภัยที่มีอยู่ตามระยะเวลาที่คุ้มครอง
ในปีหนึ่งๆ 

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

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

 

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

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

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

วันที่กรมธรรม์เร่ิมต้น
คุ้มครอง 

หน่วยเสี่ยงภัยที่รับ
ประกันภัย 

หน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ หน่วยเสี่ยงภัย ณ 
เวลาใดเวลาหนึ่ง 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 1 ม.ค. 2561 
1 มกราคม 2560 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
1 เมษายน 2560 1.00 0.00 0.75 0.25 1.00 
1 กรกฎาคม 2560 1.00 0.00 0.50 0.50 1.00 
1 ตุลาคม 2561 0.00 1.00 0.00 0.25 0.00 
รวม 3.00 1.00 2.25 1.00 2.00 
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1.5 ต้นทุนค่าเสียหาย (Loss Cost) หมายถึง ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหน่วยเสี่ยงภัย โดยยัง 
ไม่รวมส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า เบี้ยประกันภัยที่แท้จริง (Pure Premium) ซึ่งเป็นส่วนของ
เบี้ยประกันภัยเพียงพอต่อความเสี่ยงภัยที่แท้จริงหรือค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น 

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

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

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

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

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

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

1.7 อัตราเบี้ยประกันภัย (Premium Rate) คือ อัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัยที่เป็นผลรวมของ
ต้นทุนความเสียหาย กับส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย  

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

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

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

 2) หน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ (Earned Exposure) หมายถึง หน่วยเสี่ยงภัยที่มีอยู่ตามระยะเวลาที่คุ้มครอง
ในปีหนึ่งๆ 

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

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

 

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

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

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

วันที่กรมธรรม์เร่ิมต้น
คุ้มครอง 

หน่วยเสี่ยงภัยที่รับ
ประกันภัย 

หน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ หน่วยเสี่ยงภัย ณ 
เวลาใดเวลาหนึ่ง 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 1 ม.ค. 2561 
1 มกราคม 2560 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
1 เมษายน 2560 1.00 0.00 0.75 0.25 1.00 
1 กรกฎาคม 2560 1.00 0.00 0.50 0.50 1.00 
1 ตุลาคม 2561 0.00 1.00 0.00 0.25 0.00 
รวม 3.00 1.00 2.25 1.00 2.00 
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2.1  มีความเพียงพอ (Adequacy) หมายความว่า อัตราเบี้ยประกันภัยต้องเพียงพอที่จะสามารถน ามา
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ค่าใช้จ่ายต่างๆ และมีผลก าไร  

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

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

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

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

1) บริษัทประกันวินาศภัยต้องแสดงวิธีการค านวณที่มาของอัตราเบี้ยประกันภัยโดยละเอียด พร้อมระบุ
สมมติฐานที่ใช้ 

2) กรณีต่ออายุ บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องแสดงผลการรับประกันภัยที่ผ่านมา  
3) บริษัทประกันวินาศภัยต้องแสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัทที่มั่นคง โดยพิจารณาจากเงินกองทุน 

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) จ านวนเร่ืองร้องเรียน ฯลฯ 
อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยเกือบทุกประเภทที่ใช้ในประเทศไทยและได้รับความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยแบบพิสัย 
(Range Rate) คือ มีขั้นต่ าและขั้นสูง บริษัทประกันวินาศภัยสามารถเลือกใช้ อัตราเบี้ยประกันภัยที่อยู่ในพิสัยนี้ได้  
แต่ต้องไม่ต่ ากว่าอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ า 
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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั     3-27 
 

ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยโจรกรรม ที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

 
    ขั้นต่ า ขั้นสูง 

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

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

 
จากตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นนี้ หากบริษัทประกันวินาศภัย รับประกันภัยแบบการประกันภัยเต็ม

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

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

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

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

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

1) บริษัทประกันวินาศภัยต้องแสดงวิธีการค านวณที่มาของอัตราเบี้ยประกันภัยโดยละเอียด พร้อมระบุ
สมมติฐานที่ใช้ 

2) กรณีต่ออายุ บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องแสดงผลการรับประกันภัยที่ผ่านมา  
3) บริษัทประกันวินาศภัยต้องแสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัทที่มั่นคง โดยพิจารณาจากเงินกองทุน 

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) จ านวนเร่ืองร้องเรียน ฯลฯ 
อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยเกือบทุกประเภทที่ใช้ในประเทศไทยและได้รับความเห็นชอบจาก

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั     3-27 
 

ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยโจรกรรม ที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

 
    ขั้นต่ า ขั้นสูง 

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

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

 
จากตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นนี้ หากบริษัทประกันวินาศภัย รับประกันภัยแบบการประกันภัยเต็ม

มูลค่า แต่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่า 0.10% ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย (พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล) มาตรา 30) มีโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท 
 
3. ปัจจัยในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (Pricing Factors) 
 บริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยนั้นมีจ านวนมากและผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย
พอสมควร มีการแข่งขันกันสูงแทบจะตลอดเวลา ในภาวะตลาดเช่นนี้ บริษัทส่วนใหญ่มักจะใช้ราคาเป็นปัจจัยการ
แข่งขันเพื่อให้ได้งานมาโดยมิได้ค านึงถึงการมีผลก าไรและความยั่งยืนในระยะยาว กอปรกับการพิจารณารับประกันภัย
ที่ไม่รอบคอบ จึงมักจะส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยมีผลการรับประกันภัยไม่สู้ดี 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยจะสามารถค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
และต้นทุนทั้งหมดโดยยึดถือหลักการในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยทั้งสามข้อแล้วก็ตาม อัตราเบี้ยประกันภัย
ดังกล่าวอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกก่อนน าไปใช้จริงเมื่อค านึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบอีก 
 ปัจจัยอ่ืนๆ ในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท เช่น 
 3.1 วัตถุประสงค์ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท เช่น บริษัทเน้นผลก าไร (Profit-oriented) หรือ
เน้นด้านการขาย (Sales-oriented) หรือเน้นด้านการสร้างเสถียรภาพของราคา (Stabilized Price) 
 3.2 จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  
 3.3 ภาวะตลาดประกันวินาศภัย 
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 3.4 สภาพเศรษฐกิจ และ 
 3.5 ความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น  
 
4. ระบบของการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
 การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยมี 3 ระบบ คือ 
 4.1 การก าหนดอัตราตามดุลยพินิจ (Judgment Rating) 
 4.2 การก าหนดอัตราแบบเดี่ยวหรือตามความเป็นธรรม (Merit Rating) 
 4.3 การก าหนดอัตราแบบกลุ่ม (Class or Manual Rating) 
 
 4.1  การก าหนดอัตราตามดุลยพินิจ (Judgment Rating) พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560, น. 153) 
ให้ความหมายว่า “การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยไม่อิงพิกัดอัตรา แต่ผู้รับประกันภัยก าหนดอัตราขึ้นโดยพิจารณา
จากเหตุผลหลายๆ ด้านประกอบกัน” ที่มักใช้กับภัยที่เป็นรายตัว ถือว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์น้อยที่สุด ใช้สถิติ
หยาบๆ และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย มักใช้กับการประกันภัยกรณีมีข้อมูลทางสถิติน้อยหรือ
มีไม่มากพอ หรือเป็นภัยที่มีลักษณะการเสี่ยงภัยแตกต่างจากภัยอื่นๆ มาก เช่น การประกันภัยทางทะเล เป็นต้น 
 4.2 การก าหนดอัตราตามความเป็นธรรม (Merit Rating) พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560, น. 179) 
ให้ความหมายว่า “วิธีการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย โดยมีการลดอัตราส าหรับลักษณะภัยที่มีความเสี่ยงต่ า หรือเพิ่ม
อัตราส าหรับลักษณะภัยที่มีความเสี่ยงสูง” รู้จักและเรียกกันในอีกอย่างว่า Modification Rating มีการพิจารณาถึง
ประสบการณ์การประกันภัยในอดีตของผู้เอาประกันภัยด้วย การก าหนดอัตราแบบนี้ เรียกอีกอย่างว่าเป็นการก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยแบบเดี่ยว ซึ่งหมายถึงเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยแต่ละ
ราย ผู้เอาประกันภัยที่มีประวัติการประกันภัยดี หรือมีการป้องกันภัยก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยท าให้เสียเบี้ย
ประกันภัยต่ าลง 
 4.3 การก าหนดอัตราแบบกลุ่ม (Class or Manual Rating) หรือการก าหนดอัตราแบบรวม (Blanket 
Rating) เนื่องจากมีการจัดชั้นของภัยโดยรวมโดยน าภัยที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเข้าไว้ในกลุ่มภัยเดียว
และใช้อัตราเดียวกัน หรือเป็นการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกันทั้งหมดกับวัตถุที่เอาประกันภัยหลายอย่าง  
ซึ่งโดยปกติแล้วควรใช้อัตราเบี้ยประกันภัยแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยที่มีความเสียหายน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
ของกลุ่ม จะเสียเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น การใช้อัตราระบบนี้นี้ต้องเผื่อส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งก าไรด้วย 
 การก าหนดอัตราระบบนี้จะมี 2 วิธีที่นิยมใช้กัน คือ 
  4.3.1 วิธีต้นทุนควำมเสียหำย (Loss Cost Method) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิธีเบี้ยประกันภัยที่
แท้จริง (Pure Premium Method)  
  4.3.2 วิธีอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน (Loss Ratio Method) 
  รายละเอียดมีดังนี้ 
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  4.3.1 กำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีต้นทุนควำมเสียหำย  
  ค าว่า ต้นทุนความเสียหาย หมายถึง ค่าความเสียหายที่ต้องจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน ค านวณได้จาก
การน าเอาค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหายคูณกับค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย ดังสมการ 
 

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

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

 
                                                 จ านวนครั้งของการเกิดความเสยีหาย 

                                                จ านวนหน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ 
 

 
            ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น 

                                                      จ านวนครั้งของการเกิดความเสียหาย 
 

  
ต้นทุนความเสียหาย = ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  ค่าเฉลีย่ความรุนแรงของความเสียหาย 

 
 

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

     ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย =  270,000
320,000

   

        = 0.84 
   2) ค านวณค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย  

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

 

       = 12,592.60  บาท 

ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย   =      

ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสยีหาย   =          
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 3.4 สภาพเศรษฐกิจ และ 
 3.5 ความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น  
 
4. ระบบของการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
 การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยมี 3 ระบบ คือ 
 4.1 การก าหนดอัตราตามดุลยพินิจ (Judgment Rating) 
 4.2 การก าหนดอัตราแบบเดี่ยวหรือตามความเป็นธรรม (Merit Rating) 
 4.3 การก าหนดอัตราแบบกลุ่ม (Class or Manual Rating) 
 
 4.1  การก าหนดอัตราตามดุลยพินิจ (Judgment Rating) พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560, น. 153) 
ให้ความหมายว่า “การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยไม่อิงพิกัดอัตรา แต่ผู้รับประกันภัยก าหนดอัตราขึ้นโดยพิจารณา
จากเหตุผลหลายๆ ด้านประกอบกัน” ที่มักใช้กับภัยที่เป็นรายตัว ถือว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์น้อยที่สุด ใช้สถิติ
หยาบๆ และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย มักใช้กับการประกันภัยกรณีมีข้อมูลทางสถิติน้อยหรือ
มีไม่มากพอ หรือเป็นภัยที่มีลักษณะการเสี่ยงภัยแตกต่างจากภัยอื่นๆ มาก เช่น การประกันภัยทางทะเล เป็นต้น 
 4.2 การก าหนดอัตราตามความเป็นธรรม (Merit Rating) พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560, น. 179) 
ให้ความหมายว่า “วิธีการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย โดยมีการลดอัตราส าหรับลักษณะภัยที่มีความเสี่ยงต่ า หรือเพิ่ม
อัตราส าหรับลักษณะภัยที่มีความเสี่ยงสูง” รู้จักและเรียกกันในอีกอย่างว่า Modification Rating มีการพิจารณาถึง
ประสบการณ์การประกันภัยในอดีตของผู้เอาประกันภัยด้วย การก าหนดอัตราแบบนี้ เรียกอีกอย่างว่าเป็นการก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยแบบเดี่ยว ซึ่งหมายถึงเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยแต่ละ
ราย ผู้เอาประกันภัยที่มีประวัติการประกันภัยดี หรือมีการป้องกันภัยก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยท าให้เสียเบี้ย
ประกันภัยต่ าลง 
 4.3 การก าหนดอัตราแบบกลุ่ม (Class or Manual Rating) หรือการก าหนดอัตราแบบรวม (Blanket 
Rating) เนื่องจากมีการจัดชั้นของภัยโดยรวมโดยน าภัยที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเข้าไว้ในกลุ่มภัยเดียว
และใช้อัตราเดียวกัน หรือเป็นการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกันทั้งหมดกับวัตถุที่เอาประกันภัยหลายอย่าง  
ซึ่งโดยปกติแล้วควรใช้อัตราเบี้ยประกันภัยแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยที่มีความเสียหายน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
ของกลุ่ม จะเสียเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น การใช้อัตราระบบนี้นี้ต้องเผื่อส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งก าไรด้วย 
 การก าหนดอัตราระบบนี้จะมี 2 วิธีที่นิยมใช้กัน คือ 
  4.3.1 วิธีต้นทุนควำมเสียหำย (Loss Cost Method) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิธีเบี้ยประกันภัยที่
แท้จริง (Pure Premium Method)  
  4.3.2 วิธีอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน (Loss Ratio Method) 
  รายละเอียดมีดังนี้ 
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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั     3-29 
 

  4.3.1 กำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีต้นทุนควำมเสียหำย  
  ค าว่า ต้นทุนความเสียหาย หมายถึง ค่าความเสียหายที่ต้องจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน ค านวณได้จาก
การน าเอาค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหายคูณกับค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย ดังสมการ 
 

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

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

 
                                                 จ านวนครั้งของการเกิดความเสยีหาย 

                                                จ านวนหน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ 
 

 
            ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น 

                                                      จ านวนครั้งของการเกิดความเสียหาย 
 

  
ต้นทุนความเสียหาย = ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  ค่าเฉลีย่ความรุนแรงของความเสียหาย 

 
 

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

     ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย =  270,000
320,000

   

        = 0.84 
   2) ค านวณค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย  

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

 

       = 12,592.60  บาท 

ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย   =      

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

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

 สมมติว่า ส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานรวมถึงก าไร รวมกันเป็นร้อยละ 38 ของเบี้ยประกันภัย  
  จากต้นทุนความเสียหายที่ค านวณได้ 10,577.78 บาท และส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 38 
เบี้ยประกันภัยที่ถูกปรับปรุงใหม่จะมีค่าเท่ากับ 17,060.94 บาท โดยการค านวณตามขั้นตอนดังนี้ 
  ก าหนดให้อัตราเบี้ยประกันภัย เท่ากับ R 
 
   อัตราเบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ส่วนบวกเพิ่ม 
 
   อัตราเบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ค่าบ าเหน็จ + ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย + ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน + ก าไร 
 
                R  =  10,577.78 + 0.38R 
     R – 0.38R  =  10,577.78 
      0.62R =  10,577.78 
          R  =  10,577.78/0.62 
          =  17,060.94      บาท  
 
  อัตราเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้นี้ เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัยซึ่งจะเพียงพอส าหรับ
ต้นทุนความเสียหายและส่วนบวกเพิ่มทั้งหมด 
  หากต้องการค านวณเบี้ยประกันภัยส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมด 450,700 คัน ก็สามารถค านวณ
ได้โดยน าเอาอัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้คูณกับจ านวนรถยนต์ที่รับประกันภัยทั้งหมดในปี 2558 ซึ่งจะได้เบี้ยประกันภัย
เท่ากับ 450,700  17,060.94 = 7,689,365,658 บาท  
   4.3.2 กำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน (Loss Ratio Method) 
วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ต้องค านวณอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงก่อน หลังจากนั้น จึงเปรียบเที ยบกับอัตราส่วน 
ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันวินาศภัยคาดว่าจะเป็นและตั้งไว้เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Permissible Loss Ratio) 
และปรับเบี้ยประกันภัยตามอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น (หรือลดลง) เช่น 
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   3) ค านวณต้นทุนความเสียหาย  
    ต้นทุนความเสียหาย = ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย 
      = 0.84 x 12,592.60 
      = 10,577.78  บาท 

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

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

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

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

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

4 เบี้ยประกันภัยก่อนภาษีธุรกิจเฉพาะและอากร 5,445 + 75 = 5,520 บาท 
  
 เบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้นี้ รวมค่าบ าเหน็จที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่นายหน้าประกันวินาศภัยและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดแล้ว สมมติว่า ค่าบ าเหน็จที่บริษัทประกันวินาศภัยให้แก่นายหน้าประกันวินาศภัยเท่ากับร้อยละ 18 ของเบี้ย
ประกันภัย และบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดทุกประเภทเท่ากับร้อยละ 15 และมีประมาณการก าไรและส ารองอีกร้อย
ละ 5 จะสามารถค านวณย้อนกลับไปหาส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ต้องเพียงพอส าหรับต้นทุนความเสียหายได้ เท่ากับ 
3,422.40 บาทเท่านั้น [ค านวณจาก 5,520 – 0.18(5,520) – 0.15(5,520) – 0.05(5,520)] 
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3-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 3.3  
ความสัมพันธ์ของการพิจารณารับประกันภัยกับ 
การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
   
 

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

การด าเนินการพิจารณารับประกันภัยที่ดีต้องประกอบด้วยการคัดเลือกภัย และการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของภัยนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพิจารณารับประกันภัย คือ การ
ได้ก าไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

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

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

ในทางกลับกัน ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยได้ด าเนินการคัดเลือกภัยอย่างถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ยึดหลักการ
ในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม จะเกิดผลอะไรข้ึน 

 
1. สาเหตุของการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เหมาะสม 

โดยสรุปกล่าวได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่อัตราเบี้ยประกันภัยจะไม่ได้ถูกก าหนดอย่างเหมาะสม เนื่องจากสาเหตุใด
สาเหตุหนึ่งต่อไปนี้ 
 1) ถูกบังคับโดยสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่ง  
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 2) ถูกกดดันจากนายหน้าประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่ง  
 3) สถานการณ์ของบริษัทประกันวินาศภัยอยู่ในภาวะล าบาก ท าให้บริษัทจ าเป็นต้องได้รับเบี้ยประกันภัยโดย
รับงานทุกวิถีทางที่ท าได้ หรือ 
 4) ความรู้ ประสบการณ์ และดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยังน้อย  

ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันรุนแรง บริษัทประกันวินาศภัยบางรายอาจต้องยอมขายประกันภัยด้วยอัตรา
เบี้ยประกันภัยที่ต่ าเพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยไว้ก่อน ส่วนปัญหาว่าจะขาดทุนหรือไม่นั้น ค่อยหาทางแก้ไขในภายหลัง 

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

2.1  รูปแบบของการลดอัตราเบี้ยประกันภัย สามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น 
1) การลดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยตรง โดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าอัตราที่เหมาะสมกับความ

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

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

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

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

1) ระดับของอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงภัยที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดค่าสินไหมทดแทน 
ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงในด้านการรักษาระดับของเงินกองทุน 

2) เมื่อบริษัทใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ าแล้ว เบี้ยประกันภัยมักจะแนวโน้มไปในทางคงที่หรือลดลง 
การที่จะปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้นจะท าได้ยาก 

3) บริษัทมีความเสี่ยงในการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยในการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่ได้
รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน หรือละเมิดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ท าให้มีโอกาสที่ถูกลงโทษได้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 3.3  
ความสัมพันธ์ของการพิจารณารับประกันภัยกับ 
การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
   
 

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

การด าเนินการพิจารณารับประกันภัยที่ดีต้องประกอบด้วยการคัดเลือกภัย และการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของภัยนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพิจารณารับประกันภัย คือ การ
ได้ก าไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

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

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

ในทางกลับกัน ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยได้ด าเนินการคัดเลือกภัยอย่างถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ยึดหลักการ
ในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม จะเกิดผลอะไรข้ึน 

 
1. สาเหตุของการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เหมาะสม 

โดยสรุปกล่าวได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่อัตราเบี้ยประกันภัยจะไม่ได้ถูกก าหนดอย่างเหมาะสม เนื่องจากสาเหตุใด
สาเหตุหนึ่งต่อไปนี้ 
 1) ถูกบังคับโดยสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่ง  
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 2) ถูกกดดันจากนายหน้าประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่ง  
 3) สถานการณ์ของบริษัทประกันวินาศภัยอยู่ในภาวะล าบาก ท าให้บริษัทจ าเป็นต้องได้รับเบี้ยประกันภัยโดย
รับงานทุกวิถีทางที่ท าได้ หรือ 
 4) ความรู้ ประสบการณ์ และดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยังน้อย  

ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันรุนแรง บริษัทประกันวินาศภัยบางรายอาจต้องยอมขายประกันภัยด้วยอัตรา
เบี้ยประกันภัยที่ต่ าเพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยไว้ก่อน ส่วนปัญหาว่าจะขาดทุนหรือไม่นั้น ค่อยหาทางแก้ไขในภายหลัง 

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

2.1  รูปแบบของการลดอัตราเบี้ยประกันภัย สามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น 
1) การลดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยตรง โดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าอัตราที่เหมาะสมกับความ

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

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

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

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

1) ระดับของอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงภัยที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดค่าสินไหมทดแทน 
ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงในด้านการรักษาระดับของเงินกองทุน 

2) เมื่อบริษัทใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ าแล้ว เบี้ยประกันภัยมักจะแนวโน้มไปในทางคงที่หรือลดลง 
การที่จะปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้นจะท าได้ยาก 

3) บริษัทมีความเสี่ยงในการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยในการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่ได้
รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน หรือละเมิดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ท าให้มีโอกาสที่ถูกลงโทษได้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเอง แต่อาจเป็นผู้ผลักดันหรือ
กดดันให้บริษัทประกันวินาศภัยกระท าการดังกล่าวได้ ด้วยความเป็นผู้น างานมาส่งให้บริษัทประกันวินาศภัยและ
จ าเป็นต้องแข่งขันกับนายหน้าประกันวินาศภัยรายอ่ืนหรือผู้หาประกันภัยอื่นๆ ผลกระทบต่อนายหน้าประกันวินาศภัย
อาจเป็นเพียงการได้รับค่าบ าเหน็จน้อยลงไปตามส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ลดลงเท่านั้น  

เพื่อที่จะให้ได้งานที่ต้องการโดยไม่ต้องลดอัตราเบี้ยประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถใช้วิธี
ต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง เงื่อนไขให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เช่น ไม่ก าหนดเงื่อนไขความรับผิด
ส่วนแรก หรือก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดย่อยให้สูง เป็นต้น แต่ในมุมมองของลูกค้าโดยทั่วไปนั้น ชอบที่จะให้
ลดอัตราเบี้ยประกันภัยมากกว่า ส่วนเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองที่อาจจะมองว่าการรับประกันภัย
เป็นการคาดคะเนถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอุบัติเหตุอาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้ การได้รับเบี้ยประกันภัยจ านวนหนึ่งไว้ก่อน
น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ดีกว่า 

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

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

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

ภัยตามระดับความเสี่ยง สัดส่วน
กรมธรรม์ 

อัตราเฉลี่ย
ปกต ิ

อัตราเฉลี่ยที่ใช้ใหม่ 
(ลดลง เฉลี่ย 20%) 

% ที่ลดลง 

ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน 
(Preferred Risks) 

20 0.03% 0.02% -33.34% 

ภัยมาตรฐาน 
(Standard Risks) 

70 0.06% 0.04% -33.34% 

ภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
(Substandard Risks) 

10 0.20% 0.16% -20% 

รวม 100   -29.42% 
 

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

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

การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นเป็นการด าเนินการในปัจจุบันซึ่งใช้ข้อมูลในอดีตและน ามาปรับใช้กับ
เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องระลกึไว้ว่า เบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาในวันนี ้ยังไม่
สามารถน าไปใช้ได้ทันที บริษัทประกันวินาศภัยยังคงต้องเก็บเบี้ยประกันภัยนั้นไว้ส าหรับค่าสินไหมทดแทนที่อาจ
เกิดขึ้นภายในอีก 12 เดือนข้างหน้าด้วย แม้ว่าบริษัทจะใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในการ
รับประกันภัยก็ตาม ผลก าไรที่คาดหวังก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาทันที เพราะการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยในวันนี้จะ
ส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทในอีกสองปีข้างหน้า โดยที่ยังต้องมีการคาดการณ์ถึงผลของการเกิด  
ค่าสินไหมทดแทนในระยะสองปีข้างหน้าด้วย 
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3-38     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเอง แต่อาจเป็นผู้ผลักดันหรือ
กดดันให้บริษัทประกันวินาศภัยกระท าการดังกล่าวได้ ด้วยความเป็นผู้น างานมาส่งให้บริษัทประกันวินาศภัยและ
จ าเป็นต้องแข่งขันกับนายหน้าประกันวินาศภัยรายอ่ืนหรือผู้หาประกันภัยอื่นๆ ผลกระทบต่อนายหน้าประกันวินาศภัย
อาจเป็นเพียงการได้รับค่าบ าเหน็จน้อยลงไปตามส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ลดลงเท่านั้น  

เพื่อที่จะให้ได้งานที่ต้องการโดยไม่ต้องลดอัตราเบี้ยประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถใช้วิธี
ต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง เงื่อนไขให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เช่น ไม่ก าหนดเงื่อนไขความรับผิด
ส่วนแรก หรือก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดย่อยให้สูง เป็นต้น แต่ในมุมมองของลูกค้าโดยทั่วไปนั้น ชอบที่จะให้
ลดอัตราเบี้ยประกันภัยมากกว่า ส่วนเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองที่อาจจะมองว่าการรับประกันภัย
เป็นการคาดคะเนถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอุบัติเหตุอาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้ การได้รับเบี้ยประกันภัยจ านวนหนึ่งไว้ก่อน
น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ดีกว่า 

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

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

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

ภัยตามระดับความเสี่ยง สัดส่วน
กรมธรรม์ 

อัตราเฉลี่ย
ปกต ิ

อัตราเฉลี่ยที่ใช้ใหม่ 
(ลดลง เฉลี่ย 20%) 

% ที่ลดลง 

ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน 
(Preferred Risks) 

20 0.03% 0.02% -33.34% 

ภัยมาตรฐาน 
(Standard Risks) 

70 0.06% 0.04% -33.34% 

ภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
(Substandard Risks) 

10 0.20% 0.16% -20% 

รวม 100   -29.42% 
 

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

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

การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นเป็นการด าเนินการในปัจจุบันซึ่งใช้ข้อมูลในอดีตและน ามาปรับใช้กับ
เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องระลกึไว้ว่า เบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาในวันนี ้ยังไม่
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เกิดขึ้นภายในอีก 12 เดือนข้างหน้าด้วย แม้ว่าบริษัทจะใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในการ
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ส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทในอีกสองปีข้างหน้า โดยที่ยังต้องมีการคาดการณ์ถึงผลของการเกิด  
ค่าสินไหมทดแทนในระยะสองปีข้างหน้าด้วย 
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อัตราเบี้ยประกันภัยที่ควรได้ส าหรับบ้านแต่ละหลัง เท่ากับ 
    R =  (100,000 x 0.005) + (E + L) R 
    R =  500 + (0.38 + 0.05) R 
     R – 0.43R  =  500 
         0.57R  =  500 

   R =    500
0.57

  

    =  877  บาท 
ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัย ควรได้เบี้ยประกันภัยรวมของบ้านทั้งหมด 10,000 x 877 = 8,770,000 บาท 
การค านวณเบี้ยประกันภัยข้างต้นนี้สอดคล้องกับหลักการของการพิจารณารับประกันภัยและหลักในการ

ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กล่าวคือ ใช้หลักคณิตศาสตร์ที่ว่าด้วยกฎจ านวนมาก ความน่าจะเป็น องค์ประกอบของ
อัตราเบี้ยประกันภัยและความเพียงพอของเบี้ยประกันภัยที่จะรองรับค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายและก าไร 

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

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

              C  =  450.30
.005

 

    =  90,060 บาท 
การที่บริษัทประกันวินาศภัยก าหนดและใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าต้นทุนตามระดับความเสี่ยง จะส่งผล

กระทบท าให้เกิดผลขาดทุนจากการรับประกันภัย ซึ่งอาจมีผลให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกันวินาศภัย
ต้องใช้เงินกองทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นมารองรับผลขาดทุนนั้น 

 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4. ความส าเร็จในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย  
 การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ คือ 

1) คุณภาพของการพิจารณารับประกันภัย และ 
2) ความมีวินัยในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

 ถ้าหากปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งขาดหายไป การรับประกันภัยในทางท่ีไม่ถูกต้องก็จะเกิดข้ึนในไม่ช้า สัดส่วน
ของงานดีๆ ที่มีอยู่ก็จะลดลงและแทนที่ด้วยงานที่ไม่ดีหรืองานที่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ า ซึ่งเมื่อบริษัทรับไว้แล้วก็ยาก
ที่จะเปลี่ยนในเวลาอันรวดเร็ว 

ในธุรกิจประกันวินาศภัยที่แข่งขันกันอยู่นี้ อาจมีบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนหนึ่งที่พร้อมจะรับประกันภัย
งานที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ าๆ ซึ่งไม่มีใครตอบได้ว่า การรับประกันภัยเช่นนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อบริษัทในอนาคต  
แต่โดยหลักการคัดเลือกภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแล้ว บริษัทจะเกิดความสูญเสียในระยะยาวได้ 

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

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดจากค่าบ าเหน็จรวมกับค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 38 ของเบี้ยประกันภัยรับของบริษัทและมีส ารองฉุกเฉินและก าไรที่คาดหวังรวมกันเท่ากับร้อยละ 5 
ของเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท 

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

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

 จากสูตรการค านวณ 
 
   R = (P x C) + E + L 
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อยู่ในระดับความเสี่ยงภัยเดียวกันและจากการเก็บสถิติความเสียหายจากการเกิดไฟไหม้ที่มีมาเป็นเวลานานหลายปีจน
ค านวณได้ว่า ค่าความน่าจะเป็น (Probability) ของการเกิดไฟไหม้เท่ากับ 0.005 และค่าเสียหายเฉลี่ยต่อการเกิดไฟไหม้
แต่ละคร้ังเท่ากับ 100,000 บาท 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดจากค่าบ าเหน็จรวมกับค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 38 ของเบี้ยประกันภัยรับของบริษัทและมีส ารองฉุกเฉินและก าไรที่คาดหวังรวมกันเท่ากับร้อยละ 5 
ของเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท 

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

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

 จากสูตรการค านวณ 
 
   R = (P x C) + E + L 
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บทท่ี 4 การจัดการประกันภัยต่อ                นว. 3 
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

4.1  กระบวนการการจัดการประกันภัยต่อตามแนวทางการก ากับการประกันภัยต่อ 
4.2  แนวทางการพิจารณาเลือกวิธีและประเภทของการประกันภัยต่อ 
4.3  การเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย 

 
แนวคิด 

1.  การประกันภัยต่อ คือ การกระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยรายหนึ่งไปยังผู้รับ
ประกันภัยอีกรายหรือหลายรายหรือไปยังผู้รับประกันภัยต่อส าหรับภัยส่วนที่เกินขีดความสามารถที่บริษัท
จะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เอง การประกันภัยต่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งมี
ความส าคัญ ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการการประกันภัยต่อที่ดีและเป็นระบบ ซึ่งจ าเป็นต้องมีกฎหมาย
ในการก ากับที่ดีจากภาครัฐมาก าหนดแนวทางการก ากับการประกันภัยต่อ เพื่อให้บริษัทประกันภัยมี
มาตรฐานในการจัดการประกันภัยต่อที่ดีและเหมาะสม หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) จะมีหน้าที่ก ากับดูแลภายใต้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และพระราช-
บัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

2.  ผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องมีแนวทางการพิจารณาวิธีการประกันภัยต่อที่เหมาะสมกับตนเอง รวมทั้ง
แนวทางการพิจารณาเพื่อเลือกประเภทการประกันภัยต่อที่จะใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจของตน 
เพื่อให้ได้ประโยชน์แก่บริษัทมากที่สุด วิธีการประกันภัยต่อจะมี 2 วิธีหลักๆ คือ 1) ติดต่อกับผู้รับ
ประกันภัยต่อโดยตรง และ 2) ติดต่อผ่านคนกลางที่เรียกว่า นายหน้าประกันภัยต่อ ส่วนประเภทของการ
ประกันภัยต่อมี 2 ประเภท คือ 1) การประกันภัยต่อเฉพาะราย และ 2) การประกันภัยต่อตามสัญญา 

3.  การเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องเลือกสรรผู้รับ
ประกันภัยต่อที่ดีและเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 1) มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญ  
2) มีฐานะทางการเงินมั่นคง 3) มีความพร้อมให้บริการที่รวดเร็ว 4) มีความรู้ด้านเทคนิคซึ่งผู้เอาประกันภัย
ต่อสามารถพึ่งพาได้ 5) ให้ความรู้โดยการจัดอบรมแก่ผู้เอาประกันภัยต่อ 6) มีการบริการท่ีรวดเร็วเป็น
ระบบในเร่ืองบัญชีและเอกสาร และ 7) มีระบบการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ดีและรวดเร็ว  

 
  

 
 
 

 

การจัดการประกันภัยต่อ     4-3 
 

วัตถุประสงค์  
เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายกระบวนการการจัดการประกันภัยต่อตามแนวทางการก ากับการประกันภัยต่อได้ 
2.  อธิบายแนวทางการพิจารณาเลือกวิธีและประเภทของการประกันภัยต่อได้ 
3.  อธิบายแนวทางการเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
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จะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เอง การประกันภัยต่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของการประกอบธุรกิจประกันภัยซ่ึงมี
ความส าคัญ ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการการประกันภัยต่อที่ดีและเป็นระบบ ซึ่งจ าเป็นต้องมีกฎหมาย
ในการก ากับที่ดีจากภาครัฐมาก าหนดแนวทางการก ากับการประกันภัยต่อ เพื่อให้บริษัทประกันภัยมี
มาตรฐานในการจัดการประกันภัยต่อที่ดีและเหมาะสม หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) จะมีหน้าที่ก ากับดูแลภายใต้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และพระราช-
บัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

2.  ผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องมีแนวทางการพิจารณาวิธีการประกันภัยต่อที่เหมาะสมกับตนเอง รวมทั้ง
แนวทางการพิจารณาเพื่อเลือกประเภทการประกันภัยต่อที่จะใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจของตน 
เพื่อให้ได้ประโยชน์แก่บริษัทมากที่สุด วิธีการประกันภัยต่อจะมี 2 วิธีหลักๆ คือ 1) ติดต่อกับผู้รับ
ประกันภัยต่อโดยตรง และ 2) ติดต่อผ่านคนกลางที่เรียกว่า นายหน้าประกันภัยต่อ ส่วนประเภทของการ
ประกันภัยต่อมี 2 ประเภท คือ 1) การประกันภัยต่อเฉพาะราย และ 2) การประกันภัยต่อตามสัญญา 

3.  การเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องเลือกสรรผู้รับ
ประกันภัยต่อที่ดีและเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 1) มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญ  
2) มีฐานะทางการเงินมั่นคง 3) มีความพร้อมให้บริการที่รวดเร็ว 4) มีความรู้ด้านเทคนิคซึ่งผู้เอาประกันภัย
ต่อสามารถพึ่งพาได้ 5) ให้ความรู้โดยการจัดอบรมแก่ผู้เอาประกันภัยต่อ 6) มีการบริการที่รวดเร็วเป็น
ระบบในเร่ืองบัญชีและเอกสาร และ 7) มีระบบการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ดีและรวดเร็ว  

 
  

 
 
 

 

การจัดการประกันภัยต่อ     4-3 
 

วัตถุประสงค์  
เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายกระบวนการการจัดการประกันภัยต่อตามแนวทางการก ากับการประกันภัยต่อได้ 
2.  อธิบายแนวทางการพิจารณาเลือกวิธีและประเภทของการประกันภัยต่อได้ 
3.  อธิบายแนวทางการเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
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เรื่องที่ 4.1  
กระบวนการการจัดการประกันภัยต่อตามแนวทาง 
การก ากับการประกันภัยต่อ 
   
  

บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรมหลัก (Core Activity) ของบริษัท 
7 เรื่อง ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560 คือ 1) การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 2) การเก็บเบี้ยประกันภัย 3) การพิจารณารับ
ประกันภัย 4) การจัดการค่าสินไหมทดแทน 5) การประกันภัยต่อ 6) การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น และ 7) การประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินและหนี้สิน  

การประกันภัยต่อ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความจ าเป็นและส าคัญมาก เพราะ
การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารความเสี่ยงของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยวินาศภัย การประกันภัยต่อ
ถูกน ามาใช้เพื่อการกระจายความเส่ียง ลดความเสี่ยง ตลอดจนลดความผันผวนทางการเงิน อันเนื่องมาจากการรับ
ประกันภัยหรือการมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ การประกันภัยต่อยังมีบทบาทที่
ส าคัญในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการรับประกันภัย (Capacity) ความมั่นคงทางการเงิน สภาพคล่อง 
ความเพียงพอของเงินกองทุน การพึ่งพาความช านาญและข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผู้รับประกันภัยต่อ ตลอดจนช่วยให้
สามารถรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ได้หากมีการจัดการประกันภัยต่อที่เหมาะสมเพียงพอ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว  
สึนามิ ลมพายุ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อมิได้เป็นการปลดภาระความรับผิดชอบของบริษัทประกันวินาศภัยในฐานะ
ผู้รับประกันภัยที่มีต่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยได้ แม้ว่าผู้รับประกันภัยต่อจะ
ล้มละลายหรือปิดกิจการ ในกรณีที่บริษัทประกันภัยมีการเอาประกันภัยต่ออย่างมีนัยส าคัญเพื่อโอนความเสี่ยงจากการ
รับประกันภัย ความบกพร่องในการจัดการการประกันภัยต่ออาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท
ประกันวินาศภัยได้ จึงจ าเป็นต้องมีจัดการการประกันภัยต่อที่ดีและเหมาะสม เริ่มตั้งแต่มีการจัดท ากลยุทธ์ การ
ประกันภัยต่อ มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน มีกระบวนการคัดเลือก การตรวจสอบและติดตาม การทบทวน การ
ควบคุม และการจัดท าเอกสารที่ดี รวมถึงการมีกระบวนการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่ดี เพื่อเลือกผู้รับประกันภัยต่อ
ที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยพิจารณาได้จากอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating) ที่ผู้รับ
ประกันภัยต่อนั้นได้รับ จากการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทาง  
การเงินที่เป็นที่ยอมรับและที่อยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561  
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1. แนวทางในการก ากับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการประกันภัยต่อ 
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยข้อ 13 (ICP 13) ซึ่งก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัย

นานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) ได้ระบุถึงการก ากับดูแลบริษัทประกันภัย
ในเรื่องการประกันภัยต่อและการโอนความเสี่ยงในรูปแบบอ่ืนว่า หน่วยงานก ากับต้องก าหนดให้บริษัทผู้รับประกันภัย  
มีการจัดการการใช้ประโยชน์จากการประกันภัยต่ออย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 
ICP13 Reinsurance and Other Forms of Risk Transfer  
The supervisor requires the insurer to manage effectively its use of reinsurance and other forms of 
risk transfer. The supervisor takes into account the nature of reinsurance business when supervising 
reinsurers based in its jurisdiction. 

 
ที่มา: International Association of Insurance Supervisors. (2017). Insurance Core Principles Updated November 2017. 

 
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้น าเอาแนวการก ากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัยข้อ 13 (ICP 13) มาปรับใช้ในการก ากับดูแลเร่ืองการประกันภัยต่อ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จึงได้ออก
ประกาศกฎหมายลูกหลายฉบับที่ เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ค าส่ังนายทะเบียน ประกาศนายทะเบียน ฯลฯ เพ่ือมาเป็นแนวทางในการก ากับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการ
ประกันภัยต่อ ได้แก่ 
 1.1  ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 
 1.2  ประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบ รายการ เงื่อนไข และระยะเวลาการรายงานการจัดท าการ
ประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 

ดังนั้นบริษัทประกันวินาศภัยควรจึงควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดการการ
ประกันภัยต่อที่เหมาะสมและเพียงพอ ตามแนวทางการก ากับการประกันภัยต่อที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1.1  ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561  
 วัตถุประสงค์ 

ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการประกันภัยต่ออย่างเป็นระบบ และ
คัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันจะ
ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ประกอบกับเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากการ
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เรื่องที่ 4.1  
กระบวนการการจัดการประกันภัยต่อตามแนวทาง 
การก ากับการประกันภัยต่อ 
   
  

บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรมหลัก (Core Activity) ของบริษัท 
7 เรื่อง ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560 คือ 1) การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 2) การเก็บเบี้ยประกันภัย 3) การพิจารณารับ
ประกันภัย 4) การจัดการค่าสินไหมทดแทน 5) การประกันภัยต่อ 6) การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น และ 7) การประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินและหนี้สิน  

การประกันภัยต่อ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความจ าเป็นและส าคัญมาก เพราะ
การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารความเสี่ยงของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยวินาศภัย การประกันภัยต่อ
ถูกน ามาใช้เพื่อการกระจายความเส่ียง ลดความเสี่ยง ตลอดจนลดความผันผวนทางการเงิน อันเนื่องมาจากการรับ
ประกันภัยหรือการมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ การประกันภัยต่อยังมีบทบาทที่
ส าคัญในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการรับประกันภัย (Capacity) ความมั่นคงทางการเงิน สภาพคล่อง 
ความเพียงพอของเงินกองทุน การพึ่งพาความช านาญและข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผู้รับประกันภัยต่อ ตลอดจนช่วยให้
สามารถรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ได้หากมีการจัดการประกันภัยต่อที่เหมาะสมเพียงพอ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว  
สึนามิ ลมพายุ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อมิได้เป็นการปลดภาระความรับผิดชอบของบริษัทประกันวินาศภัยในฐานะ
ผู้รับประกันภัยที่มีต่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยได้ แม้ว่าผู้รับประกันภัยต่อจะ
ล้มละลายหรือปิดกิจการ ในกรณีที่บริษัทประกันภัยมีการเอาประกันภัยต่ออย่างมีนัยส าคัญเพื่อโอนความเสี่ยงจากการ
รับประกันภัย ความบกพร่องในการจัดการการประกันภัยต่ออาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท
ประกันวินาศภัยได้ จึงจ าเป็นต้องมีจัดการการประกันภัยต่อที่ดีและเหมาะสม เริ่มตั้งแต่มีการจัดท ากลยุทธ์ การ
ประกันภัยต่อ มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน มีกระบวนการคัดเลือก การตรวจสอบและติดตาม การทบทวน การ
ควบคุม และการจัดท าเอกสารที่ดี รวมถึงการมีกระบวนการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่ดี เพื่อเลือกผู้รับประกันภัยต่อ
ที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยพิจารณาได้จากอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating) ที่ผู้รับ
ประกันภัยต่อนั้นได้รับ จากการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทาง  
การเงินที่เป็นที่ยอมรับและที่อยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561  
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1. แนวทางในการก ากับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการประกันภัยต่อ 
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยข้อ 13 (ICP 13) ซึ่งก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัย

นานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) ได้ระบุถึงการก ากับดูแลบริษัทประกันภัย
ในเรื่องการประกันภัยต่อและการโอนความเสี่ยงในรูปแบบอ่ืนว่า หน่วยงานก ากับต้องก าหนดให้บริษัทผู้รับประกันภัย  
มีการจัดการการใช้ประโยชน์จากการประกันภัยต่ออย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 
ICP13 Reinsurance and Other Forms of Risk Transfer  
The supervisor requires the insurer to manage effectively its use of reinsurance and other forms of 
risk transfer. The supervisor takes into account the nature of reinsurance business when supervising 
reinsurers based in its jurisdiction. 

 
ที่มา: International Association of Insurance Supervisors. (2017). Insurance Core Principles Updated November 2017. 

 
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้น าเอาแนวการก ากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัยข้อ 13 (ICP 13) มาปรับใช้ในการก ากับดูแลเร่ืองการประกันภัยต่อ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จึงได้ออก
ประกาศกฎหมายลูกหลายฉบับที่ เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ค าสั่งนายทะเบียน ประกาศนายทะเบียน ฯลฯ เพื่อมาเป็นแนวทางในการก ากับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการ
ประกันภัยต่อ ได้แก่ 
 1.1  ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 
 1.2  ประกาศนายทะเบียน เร่ือง แบบ รายการ เงื่อนไข และระยะเวลาการรายงานการจัดท าการ
ประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 

ดังนั้นบริษัทประกันวินาศภัยควรจึงควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดการการ
ประกันภัยต่อที่เหมาะสมและเพียงพอ ตามแนวทางการก ากับการประกันภัยต่อที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1.1  ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561  
 วัตถุประสงค์ 

ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการประกันภัยต่ออย่างเป็นระบบ และ
คัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันจะ
ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ประกอบกับเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากการ
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4-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

รับประกันภัยและการประกันภัยต่อได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง การด ารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง และการบริหารการประกันภัยต่อของบริษัทประกันภัย 

แนวทางการในการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561  

บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีกระบวนการการจัดการการประกันภัยต่อตามแนวทางการก ากับการประกันภัย
ต่อนี้ เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันภัยต่อที่ดี ดังต่อไปนี้ 

 1.1.1  การก าหนดนโยบายและการจัดท ากรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 
 1.1.2  การบริหารการประกันภัยต่อ 

 
  1.1.1 การก าหนดนโยบายและการจัดท ากรอบการบริหารการประกันภัยต่อ เพื่อให้บริษัทประกัน
วินาศภัยสามารถน าการประกันภัยต่อมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัยให้เกิดประสิทธิภาพ และ
พัฒนาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากการประกันภัยต่อให้ดีขึ้นและต่อเนื่องตลอดเวลา บริษัทประกันวินาศภัย
จะต้องมีการจัดท ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Strategy) โดยทั้งหมดจะต้อง
ด าเนินการเป็นกระบวนการและกรอบการบริหารการประกันภัยต่อตามภาพที่ 4.1 ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดท า
กรอบการบริหารการประกันภัยต่อที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 4.1 กรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 

 
จากภาพที่ 4.1 โครงสร้างอง์กรที่เก่ียวข้องกับการประกันภัยต่อ มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4 ฝ่ายดังนี้ 
1) คณะกรรมการบริษัท 
2) ผู้บริหาร 
3) หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมการประกันภัยต่อ 
4) หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท 
โดยบุคคลทั้ง 4 ฝ่ายจะมีหน้าที่แตกต่างกันดังปรากฏในตารางที่ 4.1  
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4) หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท 
โดยบุคคลทั้ง 4 ฝ่ายจะมีหน้าที่แตกต่างกันดังปรากฏในตารางที่ 4.1  

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

กรอบการบริหารการประกันภัยต่อ

ประกอบด้วย :

โครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการประกันภัยต่อ

นโยบายการประกันภัยต่อ

การทบทวนกรอบการบริหารการประกันภัยต่อเป็นประจำาทุกปี
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ตารางที่ 4.1 บุคคลผูเ้กี่ยวข้อง บทบาท อ านาจหน้าท่ีความความรับผิดชอบในการบริหารการประกันภัยต่อ 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการ 
    บริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ก าหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 
        โดยกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ ให้ประกอบด้วย 

(1) โครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการประกันภัยต่อ รวมถึงให้ระบุต าแหน่ง 
และ/หรือ รายชื่อผู้บริหาร และหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ  

(2) นโยบายการประกันภัยต่อโดยให้ค านึงถึงกรอบการบริหารความเสี่ยงและการบริหาร 
เงินทุนของบริษัท รวมถึงระดับความเสี่ยงท่ีบริษัทต้องการรับเสี่ยงภัยไว้เอง และส่วน 
ที่โอนความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และเป้าหมาย 
เงินกองทุนของบริษัท 

(3) บริษัทต้องมีการทบทวนกรอบการบริหารการประกันภัยต่อเป็นประจ าทุกปี 
2) ก ากับดูแลให้การจัดท าการประกันภัยต่อเป็นไปตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 

ของบริษัท และหลักเกณฑ์ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ 
ประกอบธุรกิจประกันภัย   

3) ก าหนดให้มีการควบคุมภายในเพื่อควบคุมการน ากรอบการบริหารการประกันภัยต่อไป 
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

โดยนโยบายการประกันภัยต่อ ควรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 
- นโยบายและการบริหารความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อ 
- การก าหนดขีดจ ากัดความเสี่ยงสุทธิที่รับเสี่ยงภัยไว้เองสูงสุด 
- การพึ่งพานายหน้าประกันภัยต่อ  
- กระบวนการในการคัดเลือกและทบทวนความเหมาะสมของผู้รับประกันภัยต่อ 
- การก าหนดขีดจ ากัดการกระจุกตัวต่อผู้รับประกันภัยต่อรายหนึ่งๆ 
- ผู้รับผิดชอบและจัดการการประกันภัยต่อ 
- บริษัทต้องจัดท าสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญาและการประกันภัยต่อเฉพาะรายที่ 

เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท สอดคล้องกับกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 
ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนของบริษัท 

- มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ 
กรอบการบริหารการประกันภัยต่อสม่ าเสมอทุกปี  

- การปรับกรอบการบริหารการประกันภัยต่อให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงท่ีบริษัท 
ยอมรับได้และเงินกองทุนของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีนัยส าคัญซึ่ง 
อาจกระทบต่อระดับความเสี่ยงท่ีบริษัทยอมรับได้ และเงินกองทุนของบริษัท 
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รับประกันภัยและการประกันภัยต่อได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง การด ารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง และการบริหารการประกันภัยต่อของบริษัทประกันภัย 

แนวทางการในการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561  

บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีกระบวนการการจัดการการประกันภัยต่อตามแนวทางการก ากับการประกันภัย
ต่อนี้ เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันภัยต่อที่ดี ดังต่อไปนี้ 

 1.1.1  การก าหนดนโยบายและการจัดท ากรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 
 1.1.2  การบริหารการประกันภัยต่อ 

 
  1.1.1 การก าหนดนโยบายและการจัดท ากรอบการบริหารการประกันภัยต่อ เพื่อให้บริษัทประกัน
วินาศภัยสามารถน าการประกันภัยต่อมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัยให้เกิดประสิทธิภาพ และ
พัฒนาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากการประกันภัยต่อให้ดีขึ้นและต่อเนื่องตลอดเวลา บริษัทประกันวินาศภัย
จะต้องมีการจัดท ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Strategy) โดยทั้งหมดจะต้อง
ด าเนินการเป็นกระบวนการและกรอบการบริหารการประกันภัยต่อตามภาพที่ 4.1 ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดท า
กรอบการบริหารการประกันภัยต่อที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 4.1 กรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 

 
จากภาพที่ 4.1 โครงสร้างอง์กรที่เก่ียวข้องกับการประกันภัยต่อ มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4 ฝ่ายดังนี้ 
1) คณะกรรมการบริษัท 
2) ผู้บริหาร 
3) หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมการประกันภัยต่อ 
4) หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท 
โดยบุคคลทั้ง 4 ฝ่ายจะมีหน้าที่แตกต่างกันดังปรากฏในตารางที่ 4.1  
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รับประกันภัยและการประกันภัยต่อได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง การด ารงเงินกองทุน
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แนวทางการในการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561  

บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีกระบวนการการจัดการการประกันภัยต่อตามแนวทางการก ากับการประกันภัย
ต่อนี้ เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันภัยต่อที่ดี ดังต่อไปนี้ 

 1.1.1  การก าหนดนโยบายและการจัดท ากรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 
 1.1.2  การบริหารการประกันภัยต่อ 

 
  1.1.1 การก าหนดนโยบายและการจัดท ากรอบการบริหารการประกันภัยต่อ เพื่อให้บริษัทประกัน
วินาศภัยสามารถน าการประกันภัยต่อมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัยให้เกิดประสิทธิภาพ และ
พัฒนาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากการประกันภัยต่อให้ดีขึ้นและต่อเนื่องตลอดเวลา บริษัทประกันวินาศภัย
จะต้องมีการจัดท ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Strategy) โดยทั้งหมดจะต้อง
ด าเนินการเป็นกระบวนการและกรอบการบริหารการประกันภัยต่อตามภาพที่ 4.1 ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดท า
กรอบการบริหารการประกันภัยต่อที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 4.1 กรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 

 
จากภาพที่ 4.1 โครงสร้างอง์กรที่เก่ียวข้องกับการประกันภัยต่อ มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4 ฝ่ายดังนี้ 
1) คณะกรรมการบริษัท 
2) ผู้บริหาร 
3) หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมการประกันภัยต่อ 
4) หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท 
โดยบุคคลทั้ง 4 ฝ่ายจะมีหน้าที่แตกต่างกันดังปรากฏในตารางที่ 4.1  

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

การจัดการประกันภัยต่อ     4-7 
 

ตารางที่ 4.1 บุคคลผูเ้กี่ยวข้อง บทบาท อ านาจหน้าท่ีความความรับผิดชอบในการบริหารการประกันภัยต่อ 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการ 
    บริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ก าหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 
        โดยกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ ให้ประกอบด้วย 

(1) โครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการประกันภัยต่อ รวมถึงให้ระบุต าแหน่ง 
และ/หรือ รายชื่อผู้บริหาร และหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ  

(2) นโยบายการประกันภัยต่อโดยให้ค านึงถึงกรอบการบริหารความเสี่ยงและการบริหาร 
เงินทุนของบริษัท รวมถึงระดับความเสี่ยงท่ีบริษัทต้องการรับเสี่ยงภัยไว้เอง และส่วน 
ที่โอนความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และเป้าหมาย 
เงินกองทุนของบริษัท 

(3) บริษัทต้องมีการทบทวนกรอบการบริหารการประกันภัยต่อเป็นประจ าทุกปี 
2) ก ากับดูแลให้การจัดท าการประกันภัยต่อเป็นไปตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 

ของบริษัท และหลักเกณฑ์ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ 
ประกอบธุรกิจประกันภัย   

3) ก าหนดให้มีการควบคุมภายในเพื่อควบคุมการน ากรอบการบริหารการประกันภัยต่อไป 
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

โดยนโยบายการประกันภัยต่อ ควรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 
- นโยบายและการบริหารความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อ 
- การก าหนดขีดจ ากัดความเสี่ยงสุทธิที่รับเสี่ยงภัยไว้เองสูงสุด 
- การพึ่งพานายหน้าประกันภัยต่อ  
- กระบวนการในการคัดเลือกและทบทวนความเหมาะสมของผู้รับประกันภัยต่อ 
- การก าหนดขีดจ ากัดการกระจุกตัวต่อผู้รับประกันภัยต่อรายหนึ่งๆ 
- ผู้รับผิดชอบและจัดการการประกันภัยต่อ 
- บริษัทต้องจัดท าสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญาและการประกันภัยต่อเฉพาะรายที่ 

เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท สอดคล้องกับกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 
ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนของบริษัท 

- มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ 
กรอบการบริหารการประกันภัยต่อสม่ าเสมอทุกปี  

- การปรับกรอบการบริหารการประกันภัยต่อให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงท่ีบริษัท 
ยอมรับได้และเงินกองทุนของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีนัยส าคัญซึ่ง 
อาจกระทบต่อระดับความเสี่ยงท่ีบริษัทยอมรับได้ และเงินกองทุนของบริษัท 
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4-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
2. ผู้บริหาร  1) ก ากับ ดูแล ติดตามให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันภัยต่อให้เป็นไปตามกรอบการ 

บริหารการประกันภัยต่อท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
2) จัดให้มีกระบวนการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันภัยต่อให้เป็นไป 

ตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษร 
3) พิจารณาผลการด าเนินงานของการประกันภัยต่ออย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ของกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการ 
บริหารความเสี่ยงของบริษัท 

4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการรายงานผลเพื่อติดตามประเมินผลเกี่ยวกับ 
การประกันภัยต่อ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

3. หน่วยงานหรือ 
   ผู้รับผิดชอบดูแล 
   กิจกรรมการ 
   ประกันภัยต่อ 

มีหน้าที่บทบาทด าเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันภัยต่อเพื่อให้การปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามนโยบายและกรอบการประกันภัยต่ออย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. หน่วยงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
   ของบริษัท 

ท าหน้าที่ติดตามและควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าประกันภัยต่อว่าเป็นไปตามกรอบ 
การบริหารการประกันภัยต่อและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศ 

 
 ในการบริหารการประกันภัยต่อนั้น นอกจากบริษัทประกันภัยจะต้องด าเนินการเป็นกระบวนการตามที่กล่าว
มาแล้ว บริษัทยังต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกั นภัย เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2561  ด้วยตามที่ปรากฏใน
ตาราง 4.2 ดังนี้         
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ตารางที่ 4.2 สรุปสาระส าคัญของประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย 
                     เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 

 

สรุปสาระส าคัญของประกาศฯ ที่บริษัทประกันภัยต้องปฏิบัติตาม 
1. บริษัทจัดให้มีกรอบ 
   การบริหารการ   
   ประกันภัยต่อ  
   (Reinsurance  
   Management  
   Framework) 

กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ เป็นการก าหนดกรอบในการบริหารการประกันภัยต่อและ 
จัดการความเสี่ยงการประกันภัยต่อ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี 
สาระส าคัญอย่างน้อยดังนี้: 

1) มีนโยบายการประกันภัยต่อ ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงการ 
     ประกันภัยต่อ 
2) มีกระบวนการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ การก าหนดสัดส่วนรับเสี่ยงภัยไว้เอง 
     (Retention) สัดส่วนการรับและเอาประกันภัยต่อ 
3) มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบและทบทวนการท าประกันภัยต่อ 
4) รายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 
     นโยบายและกรอบการประกันภัยต่อ โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของ 
 บริษัท ต้นทุนทางการเงิน สถานะ สภาพคล่อง แนวโน้มของตลาดและเศรษฐกิจ  
 และประมาณการการรับประกันภัย 

 2. การเอาประกันภัย  
    ต่อกับบริษัทผู้รับ 
    ประกันภัยต่อใน 
    ประเทศ  

บริษัทสามารถเอาประกันภัยต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในประเทศได้ตามสัดส่วนท่ี 
เหมาะสม 

3. การเอาประกันภัยต่อ 
   กับบริษัทผู้รับ 
   ประกันภัยต่อใน 
   ต่างประเทศ  
   (Foreign  
   Reinsurance) 

กรณีการประภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance): บริษัทสามารถเอาประกันภัยต่อได้ 
กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าระดับความเสี่ยง 4 ได้ตาม 
สัดส่วนท่ีเหมาะสม (ดูตาราง ท่ี 4.4 ประกอบ) 

กรณีการประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance): บริษัทสามารถเอาประกันภัยต่อได้ 
กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ไม่เกินตามสัดส่วนท่ีก าหนดไว้โดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย ตามประกาศ (ดูตารางที่ 4.4 ประกอบ) 

4. ห้ามบริษัทท าสัญญา 
   ประกันภัยต่อทาง  
   การเงิน หรือสัญญา 
   ประกันภัยต่อแบบ 
   จ ากัด 

สัญญาประกันภัยต่อทางการเงิน (Financial Reinsurance) หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบ 
จ ากัด (Finite Reinsurance) ตามประกาศนี้ หมายถึง สัญญาประกันภัยต่อทางการเงินท่ีมี 
ลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
1)  มีการลงรายการทางการเงิน เบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทและบริษัท

ผู้รับประกันภัยต่อโดยไม่มีการช าระเงิน หรือช าระเงินเพียงบางส่วน รวมถึงมีธุรกรรมทาง
การเงินอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแสดงฐานะการเงินและ
น าไปสู่การบิดเบือนฐานะการเงินท่ีแท้จริงของบริษัท 
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4-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
2. ผู้บริหาร  1) ก ากับ ดูแล ติดตามให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันภัยต่อให้เป็นไปตามกรอบการ 

บริหารการประกันภัยต่อท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
2) จัดให้มีกระบวนการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันภัยต่อให้เป็นไป 

ตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษร 
3) พิจารณาผลการด าเนินงานของการประกันภัยต่ออย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ของกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการ 
บริหารความเสี่ยงของบริษัท 

4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการรายงานผลเพื่อติดตามประเมินผลเกี่ยวกับ 
การประกันภัยต่อ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

3. หน่วยงานหรือ 
   ผู้รับผิดชอบดูแล 
   กิจกรรมการ 
   ประกันภัยต่อ 

มีหน้าที่บทบาทด าเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันภัยต่อเพื่อให้การปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามนโยบายและกรอบการประกันภัยต่ออย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. หน่วยงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
   ของบริษัท 

ท าหน้าที่ติดตามและควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าประกันภัยต่อว่าเป็นไปตามกรอบ 
การบริหารการประกันภัยต่อและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศ 

 
 ในการบริหารการประกันภัยต่อนั้น นอกจากบริษัทประกันภัยจะต้องด าเนินการเป็นกระบวนการตามที่กล่าว
มาแล้ว บริษัทยังต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกั นภัย เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2561  ด้วยตามที่ปรากฏใน
ตาราง 4.2 ดังนี้         
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ตารางที่ 4.2 สรุปสาระส าคัญของประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย 
                     เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 

 

สรุปสาระส าคัญของประกาศฯ ที่บริษัทประกันภัยต้องปฏิบัติตาม 
1. บริษัทจัดให้มีกรอบ 
   การบริหารการ   
   ประกันภัยต่อ  
   (Reinsurance  
   Management  
   Framework) 

กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ เป็นการก าหนดกรอบในการบริหารการประกันภัยต่อและ 
จัดการความเสี่ยงการประกันภัยต่อ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี 
สาระส าคัญอย่างน้อยดังนี้: 

1) มีนโยบายการประกันภัยต่อ ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงการ 
     ประกันภัยต่อ 
2) มีกระบวนการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ การก าหนดสัดส่วนรับเสี่ยงภัยไว้เอง 
     (Retention) สัดส่วนการรับและเอาประกันภัยต่อ 
3) มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบและทบทวนการท าประกันภัยต่อ 
4) รายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 
     นโยบายและกรอบการประกันภัยต่อ โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของ 
 บริษัท ต้นทุนทางการเงิน สถานะ สภาพคล่อง แนวโน้มของตลาดและเศรษฐกิจ  
 และประมาณการการรับประกันภัย 

 2. การเอาประกันภัย  
    ต่อกับบริษัทผู้รับ 
    ประกันภัยต่อใน 
    ประเทศ  

บริษัทสามารถเอาประกันภัยต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในประเทศได้ตามสัดส่วนท่ี 
เหมาะสม 

3. การเอาประกันภัยต่อ 
   กับบริษัทผู้รับ 
   ประกันภัยต่อใน 
   ต่างประเทศ  
   (Foreign  
   Reinsurance) 

กรณีการประภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance): บริษัทสามารถเอาประกันภัยต่อได้ 
กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าระดับความเสี่ยง 4 ได้ตาม 
สัดส่วนท่ีเหมาะสม (ดูตาราง ท่ี 4.4 ประกอบ) 

กรณีการประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance): บริษัทสามารถเอาประกันภัยต่อได้ 
กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ไม่เกินตามสัดส่วนท่ีก าหนดไว้โดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย ตามประกาศ (ดูตารางที่ 4.4 ประกอบ) 

4. ห้ามบริษัทท าสัญญา 
   ประกันภัยต่อทาง  
   การเงิน หรือสัญญา 
   ประกันภัยต่อแบบ 
   จ ากัด 

สัญญาประกันภัยต่อทางการเงิน (Financial Reinsurance) หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบ 
จ ากัด (Finite Reinsurance) ตามประกาศนี้ หมายถึง สัญญาประกันภัยต่อทางการเงินท่ีมี 
ลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
1)  มีการลงรายการทางการเงิน เบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทและบริษัท

ผู้รับประกันภัยต่อโดยไม่มีการช าระเงิน หรือช าระเงินเพียงบางส่วน รวมถึงมีธุรกรรมทาง
การเงินอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแสดงฐานะการเงินและ
น าไปสู่การบิดเบือนฐานะการเงินท่ีแท้จริงของบริษัท 
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4-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

สรุปสาระส าคัญของประกาศฯ ที่บริษัทประกันภัยต้องปฏิบัติตาม 

 2)  ให้ความคุ้มครองย้อนหลัง (Retrospective Provisions) ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 แล้ว และคู่สัญญาไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือท้ังสองฝ่ายทราบความเสียหายแล้ว ซึ่งก าหนด 
 ให้คู่สัญญามีสิทธิและภาระผูกพันในอนาคต โดยที่เบี้ยประกันภัยต่อ หรือค่าบ าเหน็จ 
 ประกันภัยต่อค านวณจากระยะเวลาและจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว 
3) ไม่มีการโอนความเสี่ยงจากการรับประกันภัย (Insurance Risk) ที่มีนัยส าคัญ เช่น  
 ความคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยต่อไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดย 
 อาจพิจารณาจากจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนและระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
 ของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อให้แก่บริษัท เป็นต้น 

5.  ให้บริษัทจัดให้มีการ 
    ควบคุมความเสี่ยง 
    เกี่ยวกับการ 
    ประกันภัยต่อ 

บริษัทจะต้องจัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ เพื่อให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
1) การควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต 

(1) การคัดเลือกผู้เอาประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับ 
ประกันภัยต่อ โดยค านึงถึงอันดับความน่าเช่ือถือข้ันต่ าที่บริษัทยอมรับได้ การก ากับ 
ดูแลของหน่วยงานก ากับท่ีก ากับดูแลผู้รับประกันภัยต่อ ฐานะความมั่นคง ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ระยะเวลาการจ่ายเงิน การให้บริการอื่นๆ  

(2) การลดความเสี่ยงด้านเครดิต บริษัทควรมีเครื่องมือเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น 
การก าหนดให้มีการวางหลักทรัพย์ประกันภัยต่อ หรือเงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 
การก าหนดเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลง หรือการยกเลิกสัญญากับผู้รับประกันภัยต่อ 
ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ 

(3) การติดตามความมั่นคงและความเหมาะสมของผู้รับประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดให้มี 
กระบวนการในการติดตามอันดับความน่าเช่ือถือ ฐานะทางการเงิน ความเพียงพอ 
ของเงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อ และความสามารถในการปฏิบัติตามภาระ 
ผูกพันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

(4) การรับและการจ่ายเงินจากการประกันภัยต่อ บริษัทต้องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การรับและการจ่ายเงินจากการประกันภัยต่อ การรายงานเงินค้างรับและเงินค้างจ่าย 
จากผู้รับประกันภัยต่อ การเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนจากการเอาประกันภัยต่อ 

(5) การคัดเลือกนายหน้าประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือก  
      นายหน้าประกันภัยต่อ โดยควรค านึงถึงประสบการณ์ การก ากับดูแลของ 
      หน่วยงานก ากับท่ีก ากับดูแลนายหน้าประกันภัยต่อ ความเชี่ยวชาญ และการ 
 ให้บริการ 
(6) การรับและการจ่ายเงินของนายหน้าประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดท ากระบวนการ 

ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการรับและการจ่ายเงินของนายหน้าประกันภัยต่อ     
 

 

การจัดการประกันภัยต่อ     4-11 
 

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

สรุปสาระส าคัญของประกาศฯ ที่บริษัทประกันภัยต้องปฏิบัติตาม 
5.  ให้บริษัทจัดให้มีการ 
    ควบคุมความเสี่ยง 
    เกี่ยวกับการ 
    ประกันภัยต่อ 

2) การควบคุมความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว 
(1) ระดับการกระจุกตัวของผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

บริษัทต้องจัดให้มีการท าประกันภัยต่อ โดยยึดหลักการให้มีการกระจายความเสี่ยง 
และค านึงถึงความเสี่ยงท่ีมีต่อผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ทั้งนี้ต้องไม่เกินท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือประกาศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) ระดับความเสี่ยงสะสม บริษัทต้องจัดให้มีการจัดการให้ระดับการรับความเสี่ยงภัย 
ไว้เองสูงสุดต่อเหตุการณ์ (Maximum Event Retention: MER) เป็นไปตามที ่
บริษัทก าหนดไว้ในกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ และในกรณีที่มีความแตกต่าง 
จากท่ีก าหนดไว้ จะต้องมีกระบวนการแก้ไขเพื่อให้กลับสู่ขีดจ ากัด 

3)   การควบคุมความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 
(1)   การท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ 
 ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
 ของบริษัทในการท าประกันภัยต่อ และจัดให้มีกระบวนการควบคุมและติดตาม 
 การจัดท าสัญญาประกันภัยต่อ 
(2) การจัดท าประกันภัยต่อเฉพาะราย บริษัทต้องก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท า 
       ประกันภัยต่อเฉพาะราย และก าหนดผู้มีอ านาจอนุมัติ รวมถึงกระบวนการติดตาม 
 เอกสารการยืนยันการท าประกันภัยต่อเฉพาะราย 
(3) การจัดเก็บข้อมูลและการจัดท ารายงานธุรกรรมการประกันภัยต่อและนายหน้า 

ประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดเก็บข้อมูลและจัดท ารายงานธุรกรรม 
       การประกันภัยต่อ และต้องสามารถแสดงรายละเอียดของเจ้าหนี้และลูกหนี้ 
       จากการประกันภัยต่อได้ 

 4)   การควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการและวิธีการ 
       รวมถึงการติดตามและเร่งรัดการเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว ้
       ตามเงื่อนไข เช่น ค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันที (Cash Call) 

 
 จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มุ่งเน้นให้ความส าคัญ

กับการประกันภัยต่อ โดยก าหนดให้กรอบการบริหารการประกันภัยต่อจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท เพราะการที่จะท าให้บริษัทประกันวินาศภัยมีกรอบการบริหารประกันภัยต่อและมีการน าไปปฏิบัติตามได้ส าเร็จ
หรือไม่นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่กรรมการบริษัทจะต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนผลักดันให้เกิดขึ้นรวมถึงให้มีการน าไป
ปฏิบัติจริงด้วย 
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4-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

สรุปสาระส าคัญของประกาศฯ ที่บริษัทประกันภัยต้องปฏิบัติตาม 

 2)  ให้ความคุ้มครองย้อนหลัง (Retrospective Provisions) ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 แล้ว และคู่สัญญาไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือท้ังสองฝ่ายทราบความเสียหายแล้ว ซึ่งก าหนด 
 ให้คู่สัญญามีสิทธิและภาระผูกพันในอนาคต โดยที่เบี้ยประกันภัยต่อ หรือค่าบ าเหน็จ 
 ประกันภัยต่อค านวณจากระยะเวลาและจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว 
3) ไม่มีการโอนความเสี่ยงจากการรับประกันภัย (Insurance Risk) ที่มีนัยส าคัญ เช่น  
 ความคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยต่อไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดย 
 อาจพิจารณาจากจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนและระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
 ของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อให้แก่บริษัท เป็นต้น 

5.  ให้บริษัทจัดให้มีการ 
    ควบคุมความเสี่ยง 
    เกี่ยวกับการ 
    ประกันภัยต่อ 

บริษัทจะต้องจัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ เพื่อให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
1) การควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต 

(1) การคัดเลือกผู้เอาประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับ 
ประกันภัยต่อ โดยค านึงถึงอันดับความน่าเช่ือถือข้ันต่ าที่บริษัทยอมรับได้ การก ากับ 
ดูแลของหน่วยงานก ากับท่ีก ากับดูแลผู้รับประกันภัยต่อ ฐานะความมั่นคง ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ระยะเวลาการจ่ายเงิน การให้บริการอื่นๆ  

(2) การลดความเสี่ยงด้านเครดิต บริษัทควรมีเครื่องมือเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น 
การก าหนดให้มีการวางหลักทรัพย์ประกันภัยต่อ หรือเงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 
การก าหนดเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลง หรือการยกเลิกสัญญากับผู้รับประกันภัยต่อ 
ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ 

(3) การติดตามความมั่นคงและความเหมาะสมของผู้รับประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดให้มี 
กระบวนการในการติดตามอันดับความน่าเช่ือถือ ฐานะทางการเงิน ความเพียงพอ 
ของเงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อ และความสามารถในการปฏิบัติตามภาระ 
ผูกพันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

(4) การรับและการจ่ายเงินจากการประกันภัยต่อ บริษัทต้องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การรับและการจ่ายเงินจากการประกันภัยต่อ การรายงานเงินค้างรับและเงินค้างจ่าย 
จากผู้รับประกันภัยต่อ การเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนจากการเอาประกันภัยต่อ 

(5) การคัดเลือกนายหน้าประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือก  
      นายหน้าประกันภัยต่อ โดยควรค านึงถึงประสบการณ์ การก ากับดูแลของ 
      หน่วยงานก ากับท่ีก ากับดูแลนายหน้าประกันภัยต่อ ความเชี่ยวชาญ และการ 
 ให้บริการ 
(6) การรับและการจ่ายเงินของนายหน้าประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดท ากระบวนการ 

ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการรับและการจ่ายเงินของนายหน้าประกันภัยต่อ     
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

สรุปสาระส าคัญของประกาศฯ ที่บริษัทประกันภัยต้องปฏิบัติตาม 
5.  ให้บริษัทจัดให้มีการ 
    ควบคุมความเสี่ยง 
    เกี่ยวกับการ 
    ประกันภัยต่อ 

2) การควบคุมความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว 
(1) ระดับการกระจุกตัวของผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

บริษัทต้องจัดให้มีการท าประกันภัยต่อ โดยยึดหลักการให้มีการกระจายความเสี่ยง 
และค านึงถึงความเสี่ยงท่ีมีต่อผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ทั้งนี้ต้องไม่เกินท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือประกาศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) ระดับความเสี่ยงสะสม บริษัทต้องจัดให้มีการจัดการให้ระดับการรับความเสี่ยงภัย 
ไว้เองสูงสุดต่อเหตุการณ์ (Maximum Event Retention: MER) เป็นไปตามที่ 
บริษัทก าหนดไว้ในกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ และในกรณีที่มีความแตกต่าง 
จากท่ีก าหนดไว้ จะต้องมีกระบวนการแก้ไขเพื่อให้กลับสู่ขีดจ ากัด 

3)   การควบคุมความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 
(1)   การท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ 
 ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
 ของบริษัทในการท าประกันภัยต่อ และจัดให้มีกระบวนการควบคุมและติดตาม 
 การจัดท าสัญญาประกันภัยต่อ 
(2) การจัดท าประกันภัยต่อเฉพาะราย บริษัทต้องก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท า 
       ประกันภัยต่อเฉพาะราย และก าหนดผู้มีอ านาจอนุมัติ รวมถึงกระบวนการติดตาม 
 เอกสารการยืนยันการท าประกันภัยต่อเฉพาะราย 
(3) การจัดเก็บข้อมูลและการจัดท ารายงานธุรกรรมการประกันภัยต่อและนายหน้า 

ประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดเก็บข้อมูลและจัดท ารายงานธุรกรรม 
       การประกันภัยต่อ และต้องสามารถแสดงรายละเอียดของเจ้าหนี้และลูกหนี้ 
       จากการประกันภัยต่อได้ 

 4)   การควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการและวิธีการ 
       รวมถึงการติดตามและเร่งรัดการเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
       ตามเงื่อนไข เช่น ค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันที (Cash Call) 

 
 จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มุ่งเน้นให้ความส าคัญ

กับการประกันภัยต่อ โดยก าหนดให้กรอบการบริหารการประกันภัยต่อจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท เพราะการที่จะท าให้บริษัทประกันวินาศภัยมีกรอบการบริหารประกันภัยต่อและมีการน าไปปฏิบัติตามได้ส าเร็จ
หรือไม่นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่กรรมการบริษัทจะต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนผลักดันให้เกิดขึ้นรวมถึงให้มีการน าไป
ปฏิบัติจริงด้วย 
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 1.1.2  การบริหารการประกันภัยต่อ การบริหารการประกันภัยต่อ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้  
1)  การคัดเลือก  
2)  การติดตาม  
3)  การควบคุม  
4)  การทบทวน  
5)  การจัดท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ 

   รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมมีดังนี้ 
   1) การคัดเลือก เป็นกิจกรรมล าดับแรกที่รวมงานหลายอย่าง ได้แก่ (1) การพิจารณาก าหนด
สัดส่วนที่รับเสี่ยงภัยไว้เองสูงสุด (2) การคัดเลือกประเภทของสัญญาประกันภัยต่อ (3) การคัดเลือกวิธีการท าประกันภัยต่อ 
และ (4) การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ 

   (1)  การพิจารณาก าหนดสัดส่วนที่รับเสี่ยงภัยไว้เองสูงสุด (Maximum Retention Limit) 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับเงินกองทุนของผู้เอาประกันภัยต่อและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

   กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต่อมีเงินกองทุนมาก ก็สามารถก าหนดสัดส่วนที่รับเสี่ยงภัยไว้เองได้  
สูงกว่าผู้เอาประกันภัยต่อที่มีเงินกองทุนน้อย เช่น การท าสัญญาประกันภัยต่อส าหรับการประกันภัยรถยนต์ ผู้เอา
ประกันภัยต่อที่มีเงินกองทุนมากอาจเลือกท าสัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Treaty) 
แทนการเลือกท าสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน (Quota Share Treaty) เพราะมีความสามารถในการรับเสี่ยงภัย
ไว้เองได้สูง ส่วนผู้เอาประกันภัยต่อที่มีเงินกองทุนน้อยซึ่งไม่สามารถจะรับเสี่ยงภัยไว้เองได้สูงมักเลือกท าสัญญา
ประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน  

   (2)  การคัดเลือกประเภทของสัญญาประกันภัยต่อ ควรคัดเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจของบริษัท (Business Portfolio) และเหมาะสมกับการจ ากัดความเสี่ยงให้อยู่ภายในขอบเขตของความเสี่ยง
สูงสุดที่รับได้ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ใช้ในการก าหนดประเภทของการท าประกันภัยต่อ  ซึ่งมี 2 ประเภท 
คือ การประกันภัยต่อเฉพาะราย และการประกันภัยต่อตามสัญญา  

ก.  การประกันภัยต่อเฉพาะราย เป็นวิธีซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องเสนอราย-
ละเอียดของภัยแต่ละรายไปให้ผู้รับประกันภัยต่อพิจารณา โดยผู้รับประกันภัยต่อมีสิทธิที่จะตกลงรับหรือปฏิเสธการรับ
ประกันภัยต่อส าหรับภัยแต่ละรายได้ ซึ่งมี 2 แบบ คือ 1) การประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบสัดส่วน (Pro Rate) และ 2) 
การประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) 

ข. การประกันภัยต่อตามสัญญา เป็นวิธีซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับประกันภัยต่อ
ท าข้อตกลงในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดยผู้รับประกันภัยต่อ  
ตกลงที่จะรับประกันภัยต่อทุกรายที่ผู้เอาประกันภัยต่อได้จัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน
ไว้ ซึ่งมี 2 แบบ คือ 1) การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบก าหนดสัดส่วน (Proportional Treaty Reinsurance) และ 
2) การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่ก าหนดสัดส่วน (Non-Proportional Treaty Reinsurance)  

(3)  การคัดเลือกวิธีการท าประกันภัยต่อ เป็นการพิจารณาว่าจะท าโดยตรงหรือผ่านนายหน้า
ประกันภัยต่อ และมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนายหน้าประกันภัยต่อ (รายละเอียดจะกล่าวในเรื่องที่ 4.2) 
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(4)  การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ เป็นกระบวนการในการระบุและคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ 
(Reinsurer Selection) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ ปัจจัยที่ต้อง
พิจารณา ได้แก่ 

ก.  ชื่อเสียง ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เร่ืองการประกันภัยต่อ 
ข.  อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating) ของผู้รับประกันภัยต่อ ผู้เอา

ประกันภัยต่อต้องพิจารณาเรื่องอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ เพราะจะมีผลต่อความ  
สามารถในการช าระหนี้ และมีผลในเร่ืองการต้องด ารงเงินกองทุนจากความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ 

ค.  ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk) เช่น การก าหนดสัดส่วนการ
กระจายคู่สัญญาที่เหมาะสม ไม่กระจุกตัวอยู่ที่รายใดรายหนึ่งมากเกินไปซึ่งอาจท าให้เกิดความเสี่ยงเร่ืองการกระจุกตัว 
เพราะเท่ากับผู้เอาประกันภัยต่อไปพึ่งพิงผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งมากเกินไป ซึ่งหากผู้รับประกันภัยต่อรายนั้น
เกิดปัญหา เช่น อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินลดลง จะส่งผลกระทบถึงการช าระหนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อได้ 
รวมทั้งมีผลในเร่ืองการต้องด ารงเงินกองทุนจากความเสี่ยงจากการกระจุกตัวเพิ่มขึ้นด้วย  
    (รายละเอียดเร่ืองคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ จะกล่าวในเรื่องที่ 4.3)  
   2)  การติดตาม ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

(1)  การเจรจาติดตามการท าสัญญาประกันภัยต่อให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นล่วงหน้าก่อนวัน
เร่ิมต้นคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อของปีที่ต้องการจะซื้อความคุ้มครอง ในกรณีที่เป็นการต่อสัญญาต้องก าหนดว่า
จะเริ่มด าเนินการเจรจาต่ออายุสัญญาประกันภัยต่อเมื่อใด และควรเจรจาให้แล้วเสร็จก่อนที่สัญญาประกันภัยต่อปี
ปัจจุบันจะสิ้นสุดลง 

(2)  การติดตามเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้มีการลงนามให้ครบถ้วนถูกต้อง 
(3)  การติดตามการจัดส่งงบบัญชีการประกันภัยต่อ (Reinsurance Statement) ให้มีการ

ส่งตรงตามก าหนดเวลา มีการยืนยันและการช าระเงินตามก าหนด 
(4)  การติดตามและจัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันที 

(Cash Call) ให้มีการช าระเงินโดยเร็ว  
   3)  การควบคุม ผู้เอาประกันภัยต่อควรจัดให้มีการควบคุมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
สัญญาประกันภัยต่อ ได้แก่  

(1)  การจัดท าคู่มือเรื่องรับประกันภัยให้สอดคล้องคลอบคลุมกันกับเงื่อนไข ข้อก าหนด 
ข้อยกเว้นต่างๆ ในสัญญาประกันภัยต่อ รวมทั้งจัดท าสรุปสัญญาประกันภัยต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันภัยใช้
เป็นคู่มือส าหรับพิจารณาว่า ภัยใดเป็นข้อยกเว้นในสัญญาประกันภัยต่อไม่สามารถจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัย 
ต่อได้เพราะไม่คุ้มครอง ต้องระมัดระวังการจัดสรรจ านวนเงินประกันภัยต่อให้ไม่เกินขีดจ ากัดความรับผิดสูงสุดของ
สัญญาประกันภัยต่อ (Treaty Limit) ต้องระมัดระวังเรื่องอาณาเขตความคุ้มครอง (Territorial Limit) ที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยต่อ ไม่รับงานประกันภัยที่อยู่นอกอาณาเขตที่คุ้มครองสัญญาประกันภัยต่อเพราะจะไม่ได้รับการคุ้มครอง 
นอกจากนี้จะต้องมีการปรับปรุงคู่มือเรื่องรับประกันภัยทุกๆ ปี ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของเงื่อนไข ข้อยกเว้น
ข้อก าหนดต่างๆ ในสัญญาประกันภัยต่อปีต่ออายุ  
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 1.1.2  การบริหารการประกันภัยต่อ การบริหารการประกันภัยต่อ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้  
1)  การคัดเลือก  
2)  การติดตาม  
3)  การควบคุม  
4)  การทบทวน  
5)  การจัดท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ 

   รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมมีดังนี้ 
   1) การคัดเลือก เป็นกิจกรรมล าดับแรกที่รวมงานหลายอย่าง ได้แก่ (1) การพิจารณาก าหนด
สัดส่วนที่รับเสี่ยงภัยไว้เองสูงสุด (2) การคัดเลือกประเภทของสัญญาประกันภัยต่อ (3) การคัดเลือกวิธีการท าประกันภัยต่อ 
และ (4) การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ 

   (1)  การพิจารณาก าหนดสัดส่วนที่รับเสี่ยงภัยไว้เองสูงสุด (Maximum Retention Limit) 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับเงินกองทุนของผู้เอาประกันภัยต่อและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

   กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต่อมีเงินกองทุนมาก ก็สามารถก าหนดสัดส่วนที่รับเสี่ยงภัยไว้เองได้  
สูงกว่าผู้เอาประกันภัยต่อที่มีเงินกองทุนน้อย เช่น การท าสัญญาประกันภัยต่อส าหรับการประกันภัยรถยนต์ ผู้เอา
ประกันภัยต่อที่มีเงินกองทุนมากอาจเลือกท าสัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Treaty) 
แทนการเลือกท าสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน (Quota Share Treaty) เพราะมีความสามารถในการรับเสี่ยงภัย
ไว้เองได้สูง ส่วนผู้เอาประกันภัยต่อที่มีเงินกองทุนน้อยซึ่งไม่สามารถจะรับเสี่ยงภัยไว้เองได้สูงมักเลือกท าสัญญา
ประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน  

   (2)  การคัดเลือกประเภทของสัญญาประกันภัยต่อ ควรคัดเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจของบริษัท (Business Portfolio) และเหมาะสมกับการจ ากัดความเสี่ยงให้อยู่ภายในขอบเขตของความเสี่ยง
สูงสุดที่รับได้ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ใช้ในการก าหนดประเภทของการท าประกันภัยต่อ  ซึ่งมี 2 ประเภท 
คือ การประกันภัยต่อเฉพาะราย และการประกันภัยต่อตามสัญญา  

ก.  การประกันภัยต่อเฉพาะราย เป็นวิธีซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องเสนอราย-
ละเอียดของภัยแต่ละรายไปให้ผู้รับประกันภัยต่อพิจารณา โดยผู้รับประกันภัยต่อมีสิทธิที่จะตกลงรับหรือปฏิเสธการรับ
ประกันภัยต่อส าหรับภัยแต่ละรายได้ ซึ่งมี 2 แบบ คือ 1) การประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบสัดส่วน (Pro Rate) และ 2) 
การประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) 

ข. การประกันภัยต่อตามสัญญา เป็นวิธีซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับประกันภัยต่อ
ท าข้อตกลงในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดยผู้รับประกันภัยต่อ  
ตกลงที่จะรับประกันภัยต่อทุกรายที่ผู้เอาประกันภัยต่อได้จัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน
ไว้ ซึ่งมี 2 แบบ คือ 1) การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบก าหนดสัดส่วน (Proportional Treaty Reinsurance) และ 
2) การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่ก าหนดสัดส่วน (Non-Proportional Treaty Reinsurance)  

(3)  การคัดเลือกวิธีการท าประกันภัยต่อ เป็นการพิจารณาว่าจะท าโดยตรงหรือผ่านนายหน้า
ประกันภัยต่อ และมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนายหน้าประกันภัยต่อ (รายละเอียดจะกล่าวในเรื่องที่ 4.2) 
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(4)  การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ เป็นกระบวนการในการระบุและคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ 
(Reinsurer Selection) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ ปัจจัยที่ต้อง
พิจารณา ได้แก่ 

ก.  ชื่อเสียง ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เร่ืองการประกันภัยต่อ 
ข.  อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating) ของผู้รับประกันภัยต่อ ผู้เอา

ประกันภัยต่อต้องพิจารณาเรื่องอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ เพราะจะมีผลต่อความ  
สามารถในการช าระหนี้ และมีผลในเร่ืองการต้องด ารงเงินกองทุนจากความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ 

ค.  ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk) เช่น การก าหนดสัดส่วนการ
กระจายคู่สัญญาที่เหมาะสม ไม่กระจุกตัวอยู่ที่รายใดรายหนึ่งมากเกินไปซึ่งอาจท าให้เกิดความเสี่ยงเร่ืองการกระจุกตัว 
เพราะเท่ากับผู้เอาประกันภัยต่อไปพึ่งพิงผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งมากเกินไป ซึ่งหากผู้รับประกันภัยต่อรายนั้น
เกิดปัญหา เช่น อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินลดลง จะส่งผลกระทบถึงการช าระหนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อได้ 
รวมทั้งมีผลในเร่ืองการต้องด ารงเงินกองทุนจากความเสี่ยงจากการกระจุกตัวเพิ่มขึ้นด้วย  
    (รายละเอียดเร่ืองคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ จะกล่าวในเรื่องที่ 4.3)  
   2)  การติดตาม ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

(1)  การเจรจาติดตามการท าสัญญาประกันภัยต่อให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นล่วงหน้าก่อนวัน
เร่ิมต้นคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อของปีที่ต้องการจะซื้อความคุ้มครอง ในกรณีที่เป็นการต่อสัญญาต้องก าหนดว่า
จะเริ่มด าเนินการเจรจาต่ออายุสัญญาประกันภัยต่อเมื่อใด และควรเจรจาให้แล้วเสร็จก่อนที่สัญญาประกันภัยต่อปี
ปัจจุบันจะสิ้นสุดลง 

(2)  การติดตามเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้มีการลงนามให้ครบถ้วนถูกต้อง 
(3)  การติดตามการจัดส่งงบบัญชีการประกันภัยต่อ (Reinsurance Statement) ให้มีการ

ส่งตรงตามก าหนดเวลา มีการยืนยันและการช าระเงินตามก าหนด 
(4)  การติดตามและจัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันที 

(Cash Call) ให้มีการช าระเงินโดยเร็ว  
   3)  การควบคุม ผู้เอาประกันภัยต่อควรจัดให้มีการควบคุมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
สัญญาประกันภัยต่อ ได้แก่  

(1)  การจัดท าคู่มือเรื่องรับประกันภัยให้สอดคล้องคลอบคลุมกันกับเงื่อนไข ข้อก าหนด 
ข้อยกเว้นต่างๆ ในสัญญาประกันภัยต่อ รวมทั้งจัดท าสรุปสัญญาประกันภัยต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันภัยใช้
เป็นคู่มือส าหรับพิจารณาว่า ภัยใดเป็นข้อยกเว้นในสัญญาประกันภัยต่อไม่สามารถจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัย 
ต่อได้เพราะไม่คุ้มครอง ต้องระมัดระวังการจัดสรรจ านวนเงินประกันภัยต่อให้ไม่เกินขีดจ ากัดความรับผิดสูงสุดของ
สัญญาประกันภัยต่อ (Treaty Limit) ต้องระมัดระวังเรื่องอาณาเขตความคุ้มครอง (Territorial Limit) ที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยต่อ ไม่รับงานประกันภัยที่อยู่นอกอาณาเขตที่คุ้มครองสัญญาประกันภัยต่อเพราะจะไม่ได้รับการคุ้มครอง 
นอกจากนี้จะต้องมีการปรับปรุงคู่มือเรื่องรับประกันภัยทุกๆ ปี ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของเงื่อนไข ข้อยกเว้น
ข้อก าหนดต่างๆ ในสัญญาประกันภัยต่อปีต่ออายุ  
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(2)  การจัดท าคู่มือการด าเนินการกรณีต้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อ 
ให้สอดคล้องกันกับเงื่อนไข ข้อก าหนดในสัญญาประกันภัยต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับเร่ืองการประกันภัยต่อ เช่น 

ก.  ฝ่ายสินไหมทดแทนจะต้องรู้เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อแบบก าหนดสัดส่วน 
ว่ามีก าหนดวงเงินเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันทีวงเงินเท่าใด  

ข.  ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อแบบไม่ก าหนด
สัดส่วนจะเรียกได้เมื่อใด  

ค.  ในการประกันภัยต่อ ผู้รับประกันภัยต่อมีข้อก าหนดว่าด้วยสินไหมทดแทนอย่างไรที่
ต้องปฏิบัติก่อนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการเอาประกันภัยต่อ เช่น มีข้อก าหนดต้องแจ้งโดยไม่ชักช้า หรือมี
ข้อก าหนดเรื่องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับประกันภัยต่อก่อน 
(Claim Control Clause) ซึ่งหากมิได้รับความยินยอมจากผู้รับประกันภัยต่อก่อน ผู้รับประกันภัยต่ออาจไม่รับผิดชอบได้ 

(3)  การจัดท าคู่มือเรื่องการจัดท างบบัญชีประกันภัยต่อให้สอดคล้องกันกับเงื่อนไข 
ข้อก าหนดในสัญญาประกันภัยต่อ เช่น งบประกันภัยต่อแบบปีรับประกันภัย หรือปีบัญชี ระยะเวลางบบัญชีเป็นราย
เดือน หรือรายไตรมาส ก าหนดส่งและยืนยันความถูกต้องของงบบัญชีและก าหนดในการช าระบัญชีเป็นอย่างไร 

4)  การทบทวน ผู้เอาประกันภัยต่อควรมีการทบทวนในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
(1)  ทบทวนนโยบายกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่ออย่างน้อยปีละคร้ัง และปรับข้อมูล

กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อให้เป็นปัจจุบัน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด (Change in Market) 
และลักษณะความเสี่ยงของบริษัท (Risk Profile) รวมท้ังมีการรายงานให้ผู้บริหารระดับอาวุโสและคณะกรรมการ
ทราบถึง การปฏิบัติตาม (Compliance) และ สิ่งที่ปฏิบัติแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ (Deviation) ในกลยุทธ์การบริหาร
การประกันภัยต่อ 

(2)  ทบทวนผลประกอบการของสัญญาประกันภัยต่อและเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อ 
อย่างน้อยปีละครั้ง โดยปกติสัญญาประกันภัยต่อจะมีระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ดังนั้นก่อนที่สัญญาประกันภัยต่อจะ
หมดอายุสัญญา ผู้เอาประกันภัยต่อจะมีการทบทวน 3 เดือนล่วงหน้าก่อนวันที่สัญญาประกันภัยต่อจะสิ้นสุดเพื่อ
ทบทวนผลการรับประกันภัยต่อ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาเงื่อนไขการประกันภัยต่อต่างๆ ที่ประสงค์จะต่อสัญญาส าหรับปีต่อไป
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและรองรับแผนงานของบริษัทในปีต่อไป เช่น หากประสงค์จะขยายงาน
รับประกันภัย จะต้องเตรียมจัดซื้อสัญญาประกันภัยต่อส าหรับงานรับประกันภัยที่ต้องการจะขยายนั้น เพื่อมารองรับให้
เป็นไปตามแผนงานของบริษัท 

(3)  ทบทวนสถานะความมั่นคงทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อเป็นระยะๆ หากผู้รับ
ประกันภัยต่อถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินอย่างมีนัยยะส าคัญ อาจจะส่งผลต่อนโยบายในการเลือกผู้รับ
ประกันภัยต่อของผู้เอาประกันภัยต่อ เช่น ก าหนดว่าผู้รับประกันภัยต่อจะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ทางการเงิน (Credit Rating) โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standards & Poors ขั้นต่ า A- ในกรณีที่ผู้รับ
ประกันภัยต่อถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญ ผู้เอาประกันภัยต่อมักจะก าหนดมาตรการใน
การแก้ไขที่เหมาะสมมาด าเนินการกับผู้รับประกันภัยต่อนั้น เช่น มาตรการเฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิด หรือการแจ้งยกเลิก
สัญญาประกันภัยต่อ  
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   5)  การจัดท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยต่อควรจัดท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(1)  การท าสัญญาประกันภัยต่อต้องเป็นเอกสารที่มีการลงนามโดยคู่สัญญาประกันภัยต่อ
อย่างครบถ้วนถูกต้อง ต้องติดตามการยืนยันการท าประกันภัยต่อและจัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ได้แก่  

ก.  หนังสือคุ้มครองชั่วคราวประกันภัยต่อซึ่งได้ลงนามแล้ว (Signed Reinsurance 
Cover Note)  

ข.  สลิปการประกันภัยต่อซึ่งได้ลงนามแล้ว (Signed Reinsurance Slip) และ 
ค.  สัญญาประกันภัยต่อซึ่งได้ลงนามแล้ว (Signed Reinsurance Treaty with Stamp)  

(2)  การตรวจทานความถูกต้องของเอกสารสัญญาประกันภัยต่อว่าถูกต้องตามที่ตกลงกันทั้ง
สองฝ่าย 

(3)  กรณีมีการแก้ไขสัญญาประกันภัยต่อในระหว่างปี คู่สัญญาจะต้องตกลงกันทั้งสองฝ่าย 
และมีการบันทึก (Addendum) เป็นหลักฐานพร้อมลงนามโดยคู่สัญญา 

(4)  การเก็บรักษาสัญญาประกันภัยต่อ ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องต้องท าอย่างดีและ
มีระบบ 

  
 1.2 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบ รายการ เงื่อนไข และระยะเวลาการรายงานการจัดท าการประกันภัยต่อ
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 

วัตถุประสงค์ 
ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันต่ออย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ และใช้ในการติดตามการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
การประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งทางคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิ จประกันภัย 
ได้ก าหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องจัดท าและจัดส่งรายงานเป็นรายไตรมาส และรายปี สรุปชื่อรายงานและระยะ
ก าหนดส่งรายงาน ตามตารางที่ 4.3 ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ได้ทราบถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่บริษัทประกันวินาศภัยได้มีการจัดท าการประกันภัยต่อ ได้แก่  

1) รายงานสรุปรายละเอียดสัญญาเอาประกันภัยต่อตามสัญญาแบบก าหนดสัดส่วน และแบบไม่ก าหนด
สัดส่วน  

2) รายงานสรุปรายละเอียดสัญญารับประกันภัยต่อตามสัญญาแบบก าหนดสัดส่วน และแบบไม่ก าหนด
สัดส่วน  

3) รายงานสรุปสัดส่วนเบี้ยเอาประกันภัยต่อแบบตามสัญญาและแบบเฉพาะรายในประเทศและใน
ต่างประเทศ 

4) รายงานอันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ  
5) รายงานการเอาประกันภัยต่อและการรับประกันภัยต่อตามประเภทสัญญาแบบก าหนดสัดส่วนและ

สัญญาแบบไม่ก าหนดสัดส่วน แยกตามประเภทการประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(2)  การจัดท าคู่มือการด าเนินการกรณีต้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อ 
ให้สอดคล้องกันกับเงื่อนไข ข้อก าหนดในสัญญาประกันภัยต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับเร่ืองการประกันภัยต่อ เช่น 

ก.  ฝ่ายสินไหมทดแทนจะต้องรู้เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อแบบก าหนดสัดส่วน 
ว่ามีก าหนดวงเงินเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันทีวงเงินเท่าใด  

ข.  ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อแบบไม่ก าหนด
สัดส่วนจะเรียกได้เมื่อใด  

ค.  ในการประกันภัยต่อ ผู้รับประกันภัยต่อมีข้อก าหนดว่าด้วยสินไหมทดแทนอย่างไรที่
ต้องปฏิบัติก่อนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการเอาประกันภัยต่อ เช่น มีข้อก าหนดต้องแจ้งโดยไม่ชักช้า หรือมี
ข้อก าหนดเรื่องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับประกันภัยต่อก่อน 
(Claim Control Clause) ซึ่งหากมิได้รับความยินยอมจากผู้รับประกันภัยต่อก่อน ผู้รับประกันภัยต่ออาจไม่รับผิดชอบได้ 

(3)  การจัดท าคู่มือเรื่องการจัดท างบบัญชีประกันภัยต่อให้สอดคล้องกันกับเงื่อนไข 
ข้อก าหนดในสัญญาประกันภัยต่อ เช่น งบประกันภัยต่อแบบปีรับประกันภัย หรือปีบัญชี ระยะเวลางบบัญชีเป็นราย
เดือน หรือรายไตรมาส ก าหนดส่งและยืนยันความถูกต้องของงบบัญชีและก าหนดในการช าระบัญชีเป็นอย่างไร 

4)  การทบทวน ผู้เอาประกันภัยต่อควรมีการทบทวนในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
(1)  ทบทวนนโยบายกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่ออย่างน้อยปีละคร้ัง และปรับข้อมูล

กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อให้เป็นปัจจุบัน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด (Change in Market) 
และลักษณะความเสี่ยงของบริษัท (Risk Profile) รวมท้ังมีการรายงานให้ผู้บริหารระดับอาวุโสและคณะกรรมการ
ทราบถึง การปฏิบัติตาม (Compliance) และ สิ่งที่ปฏิบัติแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ (Deviation) ในกลยุทธ์การบริหาร
การประกันภัยต่อ 

(2)  ทบทวนผลประกอบการของสัญญาประกันภัยต่อและเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อ 
อย่างน้อยปีละครั้ง โดยปกติสัญญาประกันภัยต่อจะมีระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ดังนั้นก่อนที่สัญญาประกันภัยต่อจะ
หมดอายุสัญญา ผู้เอาประกันภัยต่อจะมีการทบทวน 3 เดือนล่วงหน้าก่อนวันที่สัญญาประกันภัยต่อจะสิ้นสุดเพื่อ
ทบทวนผลการรับประกันภัยต่อ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาเงื่อนไขการประกันภัยต่อต่างๆ ที่ประสงค์จะต่อสัญญาส าหรับปีต่อไป
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและรองรับแผนงานของบริษัทในปีต่อไป เช่น หากประสงค์จะขยายงาน
รับประกันภัย จะต้องเตรียมจัดซื้อสัญญาประกันภัยต่อส าหรับงานรับประกันภัยที่ต้องการจะขยายนั้น เพื่อมารองรับให้
เป็นไปตามแผนงานของบริษัท 

(3)  ทบทวนสถานะความมั่นคงทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อเป็นระยะๆ หากผู้รับ
ประกันภัยต่อถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินอย่างมีนัยยะส าคัญ อาจจะส่งผลต่อนโยบายในการเลือกผู้รับ
ประกันภัยต่อของผู้เอาประกันภัยต่อ เช่น ก าหนดว่าผู้รับประกันภัยต่อจะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ทางการเงิน (Credit Rating) โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standards & Poors ขั้นต่ า A- ในกรณีที่ผู้รับ
ประกันภัยต่อถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญ ผู้เอาประกันภัยต่อมักจะก าหนดมาตรการใน
การแก้ไขที่เหมาะสมมาด าเนินการกับผู้รับประกันภัยต่อนั้น เช่น มาตรการเฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิด หรือการแจ้งยกเลิก
สัญญาประกันภัยต่อ  
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   5)  การจัดท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยต่อควรจัดท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(1)  การท าสัญญาประกันภัยต่อต้องเป็นเอกสารที่มีการลงนามโดยคู่สัญญาประกันภัยต่อ
อย่างครบถ้วนถูกต้อง ต้องติดตามการยืนยันการท าประกันภัยต่อและจัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ได้แก่  

ก.  หนังสือคุ้มครองชั่วคราวประกันภัยต่อซึ่งได้ลงนามแล้ว (Signed Reinsurance 
Cover Note)  

ข.  สลิปการประกันภัยต่อซึ่งได้ลงนามแล้ว (Signed Reinsurance Slip) และ 
ค.  สัญญาประกันภัยต่อซึ่งได้ลงนามแล้ว (Signed Reinsurance Treaty with Stamp)  

(2)  การตรวจทานความถูกต้องของเอกสารสัญญาประกันภัยต่อว่าถูกต้องตามที่ตกลงกันทั้ง
สองฝ่าย 

(3)  กรณีมีการแก้ไขสัญญาประกันภัยต่อในระหว่างปี คู่สัญญาจะต้องตกลงกันทั้งสองฝ่าย 
และมีการบันทึก (Addendum) เป็นหลักฐานพร้อมลงนามโดยคู่สัญญา 

(4)  การเก็บรักษาสัญญาประกันภัยต่อ ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องต้องท าอย่างดีและ
มีระบบ 

  
 1.2 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบ รายการ เงื่อนไข และระยะเวลาการรายงานการจัดท าการประกันภัยต่อ
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 

วัตถุประสงค์ 
ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันต่ออย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ และใช้ในการติดตามการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
การประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งทางคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิ จประกันภัย 
ได้ก าหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องจัดท าและจัดส่งรายงานเป็นรายไตรมาส และรายปี สรุปชื่อรายงานและระยะ
ก าหนดส่งรายงาน ตามตารางที่ 4.3 ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ได้ทราบถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่บริษัทประกันวินาศภัยได้มีการจัดท าการประกันภัยต่อ ได้แก่  

1) รายงานสรุปรายละเอียดสัญญาเอาประกันภัยต่อตามสัญญาแบบก าหนดสัดส่วน และแบบไม่ก าหนด
สัดส่วน  

2) รายงานสรุปรายละเอียดสัญญารับประกันภัยต่อตามสัญญาแบบก าหนดสัดส่วน และแบบไม่ก าหนด
สัดส่วน  

3) รายงานสรุปสัดส่วนเบี้ยเอาประกันภัยต่อแบบตามสัญญาและแบบเฉพาะรายในประเทศและใน
ต่างประเทศ 

4) รายงานอันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ  
5) รายงานการเอาประกันภัยต่อและการรับประกันภัยต่อตามประเภทสัญญาแบบก าหนดสัดส่วนและ

สัญญาแบบไม่ก าหนดสัดส่วน แยกตามประเภทการประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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แนวทางในการปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบ รายการ เงื่อนไข และระยะเวลาการรายงาน
การจัดท าการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 

บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองการจัดท าและจัดส่งรายงาน
ดังกล่าว โดยมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลสถิติตามรูปแบบที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ก าหนด และน าส่งคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ในประกาศฯ รวมทั้งควรมีการท าตารางหมายก าหนดการในการจัดท าและจัดส่งรายงานต่างๆ เช่น รายงานรายเดือน 
รายไตรมาส รายปี เพื่อใช้ในการควบคุมว่ามีรายงานอะไรบ้างที่บริษัทจะต้องจัดท าและจัดส่งคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายในระยะก าหนดใดบ้าง ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และมีการติดตามว่า  
ได้จัดท าและส่งจริงเมื่อใด 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

4-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

6) รายงานการเอาประกันภัยต่อและการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย แยกตามประเภทการประกันภัย 
7) รายงานการรับเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัท 

 
ตารางที่ 4.3 สรุปชื่อรายงานและระยะก าหนดส่งรายงาน 

 

 ชื่อรายงาน ก าหนดส่ง 

รา
ยป

 ี

 

แบบท่ี 1: สรุปรายละเอียดสัญญาเอาประกันภัยต่อตามสัญญาแบบก าหนดสัดส่วน 
  (Outward: Proportional Treaty Summary) 
แบบท่ี 2: สรุปรายละเอียดสัญญาเอาประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่ก าหนดสัดส่วน 
 (Outward: Non-Proportional Treaty Summary) 
แบบท่ี 3: สรุปรายละเอียดสัญญารับประกันภัยต่อตามสัญญาแบบก าหนดสัดส่วน  
 (Inward: Proportional Treaty Summary) 
แบบท่ี 4: สรุปรายละเอียดสัญญารับประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่ก าหนดสัดส่วน  
 (Inward: Non-Proportional Treaty Summary) 

ภายใน 2 เดือน 
นับแต่วันที่สัญญา 

มีผลบังคับใช้ 

รา
ย 

ไต
รม

าส
 

 

แบบท่ี 5: สรุปสัดส่วนเบี้ยเอาประกันภัยต่อ แยกตามแบบสัญญาประกันภัยต่อ และการ 
 ประกันภัยต่อเฉพาะราย (Portion of the Outward Reinsurance 
  Premium) 
แบบท่ี 13: อันดับความน่าเช่ือถือของผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer’s Credit Rating) 
 

ภายใน 2 เดือน 
นับแต่วันสิ้นแตล่ะ 

ไตรมาส 

รา
ยปี

 

แบบท่ี 6: การเอาประกันภัยต่อตามสัญญาแบบก าหนดสัดส่วน (Treaty) แยกตามสัญญา 
 ประกันภัย (Outward: Proportional Treaty by Class of Business)  
แบบท่ี 7: การเอาประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่ก าหนดสัดส่วน แยกตามสัญญา 
 ประกันภัยต่อ (Outward: Non-Proportional Treaty by Type of Treaty)  
แบบท่ี 8: การเอาประกันภัยต่อเฉพาะราย ประเภทการประกันภัย (Outward: 
  Facultative Reinsurance by Class of Business) 
แบบท่ี 9: การรับประกันภัยต่อตามสัญญาแบบก าหนดสัดส่วน แยกตามประเภทการ 
 ประกันภัย (Inward: Proportional Treaty by Class of Business) 
แบบท่ี 10: การรับประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่ก าหนดสัดส่วน แยกตามสัญญา 
   ประกันภัยต่อ (Inward: Non-Proportional Treaty by Type of Treaty) 
แบบท่ี 11: การรับประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย แยกตามประเภทการประกันภัย 
    (Inward: Facultative Reinsurance by Class of Business) 
แบบท่ี 12: การรับเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัท แยกตามประเภทการประกันภัย (Retention 
    by Class of Business) 

ภายใน 3 เดือน 
นับแต่วันสิ้นปี 
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แนวทางในการปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบ รายการ เงื่อนไข และระยะเวลาการรายงาน
การจัดท าการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 

บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองการจัดท าและจัดส่งรายงาน
ดังกล่าว โดยมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลสถิติตามรูปแบบที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ก าหนด และน าส่งคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ในประกาศฯ รวมทั้งควรมีการท าตารางหมายก าหนดการในการจัดท าและจัดส่งรายงานต่างๆ เช่น รายงานรายเดือน 
รายไตรมาส รายปี เพื่อใช้ในการควบคุมว่ามีรายงานอะไรบ้างที่บริษัทจะต้องจัดท าและจัดส่งคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายในระยะก าหนดใดบ้าง ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และมีการติดตามว่า  
ได้จัดท าและส่งจริงเมื่อใด 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6) รายงานการเอาประกันภัยต่อและการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย แยกตามประเภทการประกันภัย 
7) รายงานการรับเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัท 

 
ตารางที่ 4.3 สรุปชื่อรายงานและระยะก าหนดส่งรายงาน 

 

 ชื่อรายงาน ก าหนดส่ง 

รา
ยป

 ี

 

แบบท่ี 1: สรุปรายละเอียดสัญญาเอาประกันภัยต่อตามสัญญาแบบก าหนดสัดส่วน 
  (Outward: Proportional Treaty Summary) 
แบบท่ี 2: สรุปรายละเอียดสัญญาเอาประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่ก าหนดสัดส่วน 
 (Outward: Non-Proportional Treaty Summary) 
แบบท่ี 3: สรุปรายละเอียดสัญญารับประกันภัยต่อตามสัญญาแบบก าหนดสัดส่วน  
 (Inward: Proportional Treaty Summary) 
แบบท่ี 4: สรุปรายละเอียดสัญญารับประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่ก าหนดสัดส่วน  
 (Inward: Non-Proportional Treaty Summary) 

ภายใน 2 เดือน 
นับแต่วันที่สัญญา 

มีผลบังคับใช้ 

รา
ย 

ไต
รม

าส
 

 

แบบท่ี 5: สรุปสัดส่วนเบี้ยเอาประกันภัยต่อ แยกตามแบบสัญญาประกันภัยต่อ และการ 
 ประกันภัยต่อเฉพาะราย (Portion of the Outward Reinsurance 
  Premium) 
แบบท่ี 13: อันดับความน่าเช่ือถือของผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer’s Credit Rating) 
 

ภายใน 2 เดือน 
นับแต่วันสิ้นแตล่ะ 

ไตรมาส 

รา
ยปี

 

แบบท่ี 6: การเอาประกันภัยต่อตามสัญญาแบบก าหนดสัดส่วน (Treaty) แยกตามสัญญา 
 ประกันภัย (Outward: Proportional Treaty by Class of Business)  
แบบท่ี 7: การเอาประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่ก าหนดสัดส่วน แยกตามสัญญา 
 ประกันภัยต่อ (Outward: Non-Proportional Treaty by Type of Treaty)  
แบบท่ี 8: การเอาประกันภัยต่อเฉพาะราย ประเภทการประกันภัย (Outward: 
  Facultative Reinsurance by Class of Business) 
แบบท่ี 9: การรับประกันภัยต่อตามสัญญาแบบก าหนดสัดส่วน แยกตามประเภทการ 
 ประกันภัย (Inward: Proportional Treaty by Class of Business) 
แบบท่ี 10: การรับประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่ก าหนดสัดส่วน แยกตามสัญญา 
   ประกันภัยต่อ (Inward: Non-Proportional Treaty by Type of Treaty) 
แบบท่ี 11: การรับประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย แยกตามประเภทการประกันภัย 
    (Inward: Facultative Reinsurance by Class of Business) 
แบบท่ี 12: การรับเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัท แยกตามประเภทการประกันภัย (Retention 
    by Class of Business) 

ภายใน 3 เดือน 
นับแต่วันสิ้นปี 
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เรื่องที่ 4.2  
แนวทางการพิจารณาเลือกวิธีและประเภทของการประกันภัยต่อ 
   
  
1. แนวทางการพิจารณาเลือกวิธีการประกันภัยต่อ 

จากเนื้อหาที่กล่าวใน “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ” ซึ่งอธิบายถึงความส าคัญและประโยชน์
ของการประกันภัยต่อ วิธีการประกันภัยต่อ ประเภทของการประกันภัยต่อ ความแตกต่างของการประกันภัยต่อแบบ
ต่างๆ ข้อดีและข้อเสียของการเอาประกันภัยต่อแบบต่างๆ แล้วนั้น ทั้งหมดจะเป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปใช้ประกอบการ
วิเคราะห์และเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อ 
  1.1 วิธีการเอาประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยต่อมีวิธีการเอาประกันภัยต่อได้ 2 วิธีหลักๆ คือ 

1)  ติดต่อกับผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง 
2)  ติดต่อผ่านนายหน้าประกันภัยต่อ  
 
1)  ติดต่อกับผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง การที่ผู้เอาประกันภัยต่อจะเลือกวิธีการประกันภัยต่อวิธีใดนั้น

ขึ้นอยู่กับนโยบายและกรอบการบริหารการประกันภัยต่อของบริษัทเป็นส าคัญและรวมถึงศักยภาพในการติดต่อ
ด าเนินการเอง โดยผู้เอาประกันภัยต่อที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่มักมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงที่มีความพร้อมและมี
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยต่อเป็นอย่างดีนิยมเลือกติดต่อกับผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง
มากกว่าผู้เอาประกันภัยต่อที่เป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก  

2) ติดต่อผ่านนายหน้าประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยต่อที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมักนิยม
เลือกวิธีการติดต่อผ่านนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) เพราะนอกจากอาจขาดความพร้อมเรื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วยังอาจขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอ แต่ผู้เอาประกันภัยต่อที่เป็นธุรกิจขนาด
ใหญ่บางแห่งก็นิยมเลือกการประกันภัยต่อโดยวิธีการติดต่อผ่านนายหน้าประกันภัยต่อเช่นกัน  เนื่องจากนายหน้า
ประกันภัยต่อสามารถท างานให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อได้ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

(1)  การเสาะหาผู้รับประกันภัยต่อที่มีศักยภาพในการรับงานประกันภัยต่อจากผู้เอาประกันภัยต่อ 
ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของงานประกันภัยต่อที่จะเสนอให้พิจารณา  

(2)  การเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ กับผู้รับประกันภัยต่อ 
(3)  การจัดเตรียมเนื้อหาข้อตกลงของสัญญาประกันภัยต่อ หรือการตรวจสอบเนื้อหา ข้อตกลง

ของสัญญาประกันภัยต่อที่จัดเตรียมโดยผู้รับประกันภัยต่อ  
โดยนายหน้าประกันภัยต่อจะมีรายได้ในรูปของค่านายหน้าประกันภัยต่อจากผู้รับประกันภัยต่อ  
นายหน้าประกันภัยต่อมีทั้งนายหน้าประกันภัยต่อในประเทศไทย (Local Reinsurance Broker) และ

นายหน้าประกันภัยต่อซึ่งเป็นสาขาหรือเครือข่ายของนายหน้าประกันภัยต่อในต่างประเทศ (Foreign Reinsurance 
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Broker) ซึ่งแต่ละบริษัทอาจจะมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการจัดประกันภัยต่อที่แตกต่างกัน  การเลือกใช้
นายหน้าประกันภัยต่อขึ้นอยู่กับเหตุผลที่แตกต่างกัน ดังนี้  

1.2 การเลือกใช้นายหน้าประกันภัยต่อในประเทศ และนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ 
1.2.1  เหตุผลที่ผู้เอาประกันภัยต่อควรพิจารณาเลือกใช้นายหน้าประกันภัยต่อในประเทศ ได้แก ่

1)  มีความเข้าใจในเงื่อนไขของตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี  
2)  ประหยัดเวลาและสามารถสื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน 
3)  ตอบค าถามและแก้ปัญหาทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว 
4)  มีข้อมูลของตลาดมากพอที่จะเปรียบเทียบและหาเงื่อนไขที่ดีให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อได้ 
5)  เข้าถึงเครือข่ายและฐานข้อมูลของตลาดประกันภัยต่อในต่างประเทศได้ 
6)  ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อด้วยการให้บริการที่รวดเร็ว 
7)  มีอ านาจต่อรองสูงกว่าการที่ผู้เอาประกันภัยต่อติดต่อเองโดยตรง 
8)  ให้ความรู้ทางเทคนิค และจัดสัมมนาทางวิชาการตามที่ขอมาได้ 
9)  เป็นกันชนระหว่างผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับประกันภัยต่อในกรณีที่มีข้อโต้แย้งระหว่างกัน 

  1.2.2  เหตุผลที่ผู้เอาประกันภัยต่อควรเลือกใช้นายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศซึ่งเป็นสาขาหรือ
เครือข่ายของนายหน้าประกันภัยต่อในต่างประเทศ ได้แก่ 

1)  เป็นภัยที่มีความสลับซับซ้อนมากซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยนายหน้าประกันภัยต่อที่มีความช านาญ  
ในการจัดประกันภัยต่อส าหรับภัยประเภทนั้นโดยเฉพาะ 

2)  เป็นภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยนายหน้าประกันภัยต่อที่อยู่ใน
ตลาดประกันภัยต่อขนาดใหญ่ เช่น Lloyd’s of London โดยติดต่อผ่านนายหน้าประกันภัยของลอยด์ (Lloyd’s 
Brokers) ซึ่งเป็นคนกลางในการติดต่อระหว่างผู้เอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการรับ
ประกันภัยต่อได้ 

 กรณีการเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ อาจใช้วิธีติดต่อโดยตรง เนื่องจากผู้เอา
ประกันภัยต่อมักจะรู้จักผู้รับประกันภัยต่ออยู่แล้ว ท าให้การติดต่อท าได้ง่ายและค่าด าเนินการไม่สูง แต่หากเป็นภัยที่มี
ขนาดใหญ่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงก็อาจเลือกใช้วิธีการผ่านนายหน้าประกันภัยต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการ
ประกันภัยต่อของผู้เอาประกันภัยต่อ 

 กรณีการเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยต่อนิยมใช้วิธีติดต่อผ่าน
นายหน้าประกันภัยต่อที่เป็นนายหน้ามืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยต่อ และด้านตลาดประกันภัยต่อ
เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยต่อซึ่งอาจไม่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดประกันภัยต่อดีพอได้รับการบริการ 
ต่างๆ จากนายหน้าประกันภัยต่อดังกล่าวข้างต้น ช่วยลดขั้นตอนที่ต้องไปติดต่อกับผู้รับประกันภัยต่อหลายๆ รายเอง 
จึงประหยัดเวลาและต้นทุนการด าเนินการด้านเอกสารต่างๆ  

 จะเห็นได้ว่า นายหน้าประกันภัยต่อมีบทบาทที่ส าคัญในการเป็นตัวกลางให้ผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับ
ประกันภัยต่อมีการตกลงท าสัญญาประกันภัยต่อ ไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยต่อเฉพาะราย หรือ การประกันภัยต่อตาม
สัญญา ทั้งนี้นายหน้าประกันภัยต่อจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้เอาประกันภัยต่อ โดยจะต้อง
ด าเนินการด้วยความรอบคอบรัดกุม ถูกต้องและทันก าหนดเวลา เพราะการด าเนินการผิดพลาดอาจเกิดจากการ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 4.2  
แนวทางการพิจารณาเลือกวิธีและประเภทของการประกันภัยต่อ 
   
  
1. แนวทางการพิจารณาเลือกวิธีการประกันภัยต่อ 

จากเนื้อหาที่กล่าวใน “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ” ซึ่งอธิบายถึงความส าคัญและประโยชน์
ของการประกันภัยต่อ วิธีการประกันภัยต่อ ประเภทของการประกันภัยต่อ ความแตกต่างของการประกันภัยต่อแบบ
ต่างๆ ข้อดีและข้อเสียของการเอาประกันภัยต่อแบบต่างๆ แล้วนั้น ทั้งหมดจะเป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปใช้ประกอบการ
วิเคราะห์และเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อ 
  1.1 วิธีการเอาประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยต่อมีวิธีการเอาประกันภัยต่อได้ 2 วิธีหลักๆ คือ 

1)  ติดต่อกับผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง 
2)  ติดต่อผ่านนายหน้าประกันภัยต่อ  
 
1)  ติดต่อกับผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง การที่ผู้เอาประกันภัยต่อจะเลือกวิธีการประกันภัยต่อวิธีใดนั้น

ขึ้นอยู่กับนโยบายและกรอบการบริหารการประกันภัยต่อของบริษัทเป็นส าคัญและรวมถึงศักยภาพในการติดต่อ
ด าเนินการเอง โดยผู้เอาประกันภัยต่อที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่มักมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงที่มีความพร้อมและมี
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยต่อเป็นอย่างดีนิยมเลือกติดต่อกับผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง
มากกว่าผู้เอาประกันภัยต่อที่เป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก  

2) ติดต่อผ่านนายหน้าประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยต่อที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมักนิยม
เลือกวิธีการติดต่อผ่านนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) เพราะนอกจากอาจขาดความพร้อมเรื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วยังอาจขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอ แต่ผู้เอาประกันภัยต่อที่เป็นธุรกิจขนาด
ใหญ่บางแห่งก็นิยมเลือกการประกันภัยต่อโดยวิธีการติดต่อผ่านนายหน้าประกันภัยต่อเช่นกัน  เนื่องจากนายหน้า
ประกันภัยต่อสามารถท างานให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อได้ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

(1)  การเสาะหาผู้รับประกันภัยต่อที่มีศักยภาพในการรับงานประกันภัยต่อจากผู้เอาประกันภัยต่อ 
ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของงานประกันภัยต่อที่จะเสนอให้พิจารณา  

(2)  การเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ กับผู้รับประกันภัยต่อ 
(3)  การจัดเตรียมเนื้อหาข้อตกลงของสัญญาประกันภัยต่อ หรือการตรวจสอบเนื้อหา ข้อตกลง

ของสัญญาประกันภัยต่อที่จัดเตรียมโดยผู้รับประกันภัยต่อ  
โดยนายหน้าประกันภัยต่อจะมีรายได้ในรูปของค่านายหน้าประกันภัยต่อจากผู้รับประกันภัยต่อ  
นายหน้าประกันภัยต่อมีทั้งนายหน้าประกันภัยต่อในประเทศไทย (Local Reinsurance Broker) และ

นายหน้าประกันภัยต่อซึ่งเป็นสาขาหรือเครือข่ายของนายหน้าประกันภัยต่อในต่างประเทศ (Foreign Reinsurance 
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Broker) ซึ่งแต่ละบริษัทอาจจะมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการจัดประกันภัยต่อที่แตกต่างกัน  การเลือกใช้
นายหน้าประกันภัยต่อขึ้นอยู่กับเหตุผลที่แตกต่างกัน ดังนี้  

1.2 การเลือกใช้นายหน้าประกันภัยต่อในประเทศ และนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ 
1.2.1  เหตุผลที่ผู้เอาประกันภัยต่อควรพิจารณาเลือกใช้นายหน้าประกันภัยต่อในประเทศ ได้แก ่

1)  มีความเข้าใจในเงื่อนไขของตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี  
2)  ประหยัดเวลาและสามารถสื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน 
3)  ตอบค าถามและแก้ปัญหาทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว 
4)  มีข้อมูลของตลาดมากพอที่จะเปรียบเทียบและหาเงื่อนไขที่ดีให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อได้ 
5)  เข้าถึงเครือข่ายและฐานข้อมูลของตลาดประกันภัยต่อในต่างประเทศได้ 
6)  ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อด้วยการให้บริการที่รวดเร็ว 
7)  มีอ านาจต่อรองสูงกว่าการที่ผู้เอาประกันภัยต่อติดต่อเองโดยตรง 
8)  ให้ความรู้ทางเทคนิค และจัดสัมมนาทางวิชาการตามที่ขอมาได้ 
9)  เป็นกันชนระหว่างผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับประกันภัยต่อในกรณีที่มีข้อโต้แย้งระหว่างกัน 

  1.2.2  เหตุผลที่ผู้เอาประกันภัยต่อควรเลือกใช้นายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศซึ่งเป็นสาขาหรือ
เครือข่ายของนายหน้าประกันภัยต่อในต่างประเทศ ได้แก่ 

1)  เป็นภัยที่มีความสลับซับซ้อนมากซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยนายหน้าประกันภัยต่อที่มีความช านาญ  
ในการจัดประกันภัยต่อส าหรับภัยประเภทนั้นโดยเฉพาะ 

2)  เป็นภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยนายหน้าประกันภัยต่อที่อยู่ใน
ตลาดประกันภัยต่อขนาดใหญ่ เช่น Lloyd’s of London โดยติดต่อผ่านนายหน้าประกันภัยของลอยด์ (Lloyd’s 
Brokers) ซึ่งเป็นคนกลางในการติดต่อระหว่างผู้เอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการรับ
ประกันภัยต่อได้ 

 กรณีการเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ อาจใช้วิธีติดต่อโดยตรง เนื่องจากผู้เอา
ประกันภัยต่อมักจะรู้จักผู้รับประกันภัยต่ออยู่แล้ว ท าให้การติดต่อท าได้ง่ายและค่าด าเนินการไม่สูง แต่หากเป็นภัยที่มี
ขนาดใหญ่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงก็อาจเลือกใช้วิธีการผ่านนายหน้าประกันภัยต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการ
ประกันภัยต่อของผู้เอาประกันภัยต่อ 

 กรณีการเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยต่อนิยมใช้วิธีติดต่อผ่าน
นายหน้าประกันภัยต่อที่เป็นนายหน้ามืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยต่อ และด้านตลาดประกันภัยต่อ
เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยต่อซึ่งอาจไม่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดประกันภัยต่อดีพอได้รับการบริการ 
ต่างๆ จากนายหน้าประกันภัยต่อดังกล่าวข้างต้น ช่วยลดขั้นตอนที่ต้องไปติดต่อกับผู้รับประกันภัยต่อหลายๆ รายเอง 
จึงประหยัดเวลาและต้นทุนการด าเนินการด้านเอกสารต่างๆ  

 จะเห็นได้ว่า นายหน้าประกันภัยต่อมีบทบาทที่ส าคัญในการเป็นตัวกลางให้ผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับ
ประกันภัยต่อมีการตกลงท าสัญญาประกันภัยต่อ ไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยต่อเฉพาะราย หรือ การประกันภัยต่อตาม
สัญญา ทั้งนี้นายหน้าประกันภัยต่อจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้เอาประกันภัยต่อ โดยจะต้อง
ด าเนินการด้วยความรอบคอบรัดกุม ถูกต้องและทันก าหนดเวลา เพราะการด าเนินการผิดพลาดอาจเกิดจากการ
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ด าเนินการโดยประมาทเลินเล่อบกพร่องจนท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยต่อหรือผู้รับประกันภัยต่อ ท าให้
ผู้เอาประกันภัยต่อหรือผู้รับประกันภัยต่อสามารถเรียกร้องให้นายหน้าประกันภัยต่อนั้นต้องรับผิดชอบแทนได้ เช่น 
จัดท าเอกสารบกพร่อง ท าให้เกิดความผิดพลาดข้อคุ้มครองที่ระบุในสัญญาประกันภัยต่อ ต่างจากความประสงค์ที่ผู้เอา
ประกันภัยต่อตกลงจะซื้อความคุ้มครอง ซึ่งมีผลท าให้ผู้เอาประกันภัยต่อไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ประกันภัยต่อได้  
 
2. แนวทางการพิจารณาเลือกประเภทการประกันภัยต่อ 
 2.1  ประเภทของการประกันภัยต่อ การประกันภัยต่อมี 2 ประเภทคือ  

2.1.1  การประกันภัยต่อเฉพาะราย 
2.1.2  การประกันภัยต่อตามสัญญา 
 
2.1.1  การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็นวิธีซึ่งผู้เอาประกันภัยต่อต้อง

เสนอรายละเอียดของภัยแต่ละรายไปให้ผู้รับประกันภัยต่อพิจารณา โดยผู้รับประกันภัยต่อมีสิทธิ์ที่จะตกลงรับหรือ
ปฏิเสธการรับประกันภัยต่อส าหรับภัยแต่ละรายได้  

การประกันภัยต่อเฉพาะรายแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
   1) การประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบตามสัดส่วน (Pro Rata Facultative Reinsurance) เป็น
แบบที่นิยมและมีมาแต่เดิม ซึ่งปัจจุบันก็ยังนิยมใช้อยู่ นิยมใช้กรณีที่ภัยมีความเสี่ยงสูง เช่น โรงงานพลาสติก หรือภัย 
ที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก เช่น โรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ โรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น 
   2) การประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Facultative 
Reinsurance) เป็นการประกันภัยต่อที่นิยมใช้ในกรณีที่มีประกันภัยทรัพย์สนิทีม่ีมูลค่าสงูมากจนเกินกว่าความสามารถ
ในการรับปกติ (Capacity) ของผู้เอาประกันภัยต่อ เช่น โรงงานปิโตรเคมี หรือโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่มีจ านวนเงิน
ประกันภัยห้าพันล้านบาทขึ้นไป หรือหนึ่งหมื่นล้านบาท ผู้เอาประกันภัยต่อไม่สามารถรับประกันภัยไว้ได้หมด จึงต้อง
เอาประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบความเสียหายส่วนเกิน เพราะจะท าให้ต้นทุนการประกันภัยต่อถูกกว่าและหาผู้รับ
ประกันภัยต่อได้ง่ายกว่า 

 ผู้เอาประกันภัยต่อจะเลือกประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบตามสัดส่วน หรือแบบความเสียหายส่วนเกิน  
ก็ข้ึนอยู่กับนโยบายการประกันภัยต่อ วัตถุประสงค์ และลักษณะขนาดของภัย 

 2.1.2  การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็นวิธีซึ่งผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับ
ประกันภัยต่อท าข้อตกลงในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดยผู้รับ
ประกันภัยต่อตกลงที่จะรับประกันภัยต่อทุกราย (Whole Accounts) ที่ผู้เอาประกันภัยต่อท าประกันภัยต่อ การจะ
เลือกซื้อสัญญาประกันภัยต่อแบบใดก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการประกันภัยต่อของผู้เอาประกันภัยต่อ ระดับเงินกองทุน 
ขีดจ ากัดในการรับเสี่ยงภัยไว้เอง รวมถึงการพิจารณาประโยชน์ของสัญญาประกันภัยต่อแบบต่างๆ ว่าเหมาะส าหรับ
น าไปใช้ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ในกรณีใด การประกันภัยต่อตามสัญญาแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ คือ 
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1)  สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน 
2)  สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน  
3)  สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นปกติ 
4)  สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นมหันตภัย 

   1) สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน (Quota Share Treaty) เหมาะส าหรับน าไปใช้ในกรณี
ดังต่อไปนี้  

(1)  เมื่อเปิดรับประกันภัยประเภทใหม่ และยังไม่มีประสบการณ์ในการรับประกันภัย 
(2)  การประกันภัยบางประเภทที่มีผลการรับประกันภัยผันผวนเพราะมีความเสี่ยงสูง เช่น 

การประกันภัยพืชผล 
(3)  เมื่อผลการรับประกันภัยตามสัญญาแบบอ่ืนๆ เช่น สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน 

(Surplus Treaty) ขาดทุน ผู้เอาประกันภัยต่ออาจแบ่งงานในส่วนของสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน ซึ่งมีก าไรไปให้
เพื่อชดเชยผลการขาดทุนจากสัญญาประกันภัยต่อแบบอ่ืนๆ 

(4)  เมื่อผู้ เอาประกันภัยต่อต้องการกระจายความเสี่ยงภัยจากมหันตภัย เช่น ลมพายุ  
น้ าท่วม แผ่นดินไหว 

(5)  เมื่อผู้เอาประกันภัยต่อต้องการลดระดับความเสี่ยงอย่างทั่วถึงทั้งหมด 
   2)  สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty) เหมาะส าหรับน าไปใช้ในกรณี ดังต่อไปนี้  

(1)  เมื่อผู้เอาประกันภัยต่อต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย (Capacity) ให้
สูงขึ้นเพื่อสามารถรับประกันภัยในวัตถุเอาประกันภัยที่มีมูลค่าสูงได้เพิ่มข้ึน 

(2)  เมื่อผู้เอาประกันภัยต่อต้องการใช้ขีดความสามารถในการรับเสี่ยงภัยไว้เอง (Retention) 
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยผู้เอาประกันภัยจะก าหนดวงเงินที่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เองต่อหนึ่งภัย กล่าวคือหาก
จ านวนเงินเอาประกันภัยใดไม่เกินวงเงินที่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เองต่อหนึ่งภัย ผู้เอาประกันภัยจะรับเสี่ยงภัยไว้เอง  
เต็มโดยไม่เอาประกันภัยต่อ ในทางกลับกันหากจ านวนเงินเอาประกันภัยใดเกินวงเงินที่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เอง  
ต่อหนึ่งภัย ผู้เอาประกันภัยจะรับเสี่ยงภัยไว้เฉพาะวงเงินส่วนที่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เอง แล้วเอาประกันภัยต่อในวงเงิน
ส่วนที่เกินจากวงเงินส่วนที่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เองเข้าในสัญญาประกันภัยต่อ  

(3)  เป็นงานที่มีความเสี่ยงภัยปานกลาง 
(4)  เป็นงานที่ผู้เอาประกันภัยต่อได้รับประกันภัยมาเป็นระยะเวลานานพอควรจนมีประสบ-

การณ์เก่ียวกับอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ที่ค่อนข้างแน่นอน จึงมั่นใจที่จะรับเสี่ยงภัยไว้เองได้ในส่วนที่
ไม่เกินวงเงินรับเสี่ยงภัยไว้เอง หากกรณีมีภัยรายใดที่มีจ านวนเงินประกันภัยเกินจากวงเงินที่รับเสี่ยงภัยไว้เองก็น า
เฉพาะวงเงินส่วนที่เกินนั้นประกันภัยต่อตามสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน  

3)  สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นปกติ (Working Excess of Loss per Risk) 
เหมาะส าหรับกรณีผู้เอาประกันภัยต่อต้องการซื้อความคุ้มครองกรณีความเสียหายส่วนเกินซึ่งผู้เอาประกันภัยต่อและ
ผู้รับประกันภัยต่อต่างยอมรับว่าจะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นปกติ ซึ่งสามารถคาดคะเนได้ว่าจะมีความถี่ในการ
เรียกร้องมากพอสมควร  
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ด าเนินการโดยประมาทเลินเล่อบกพร่องจนท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยต่อหรือผู้รับประกันภัยต่อ ท าให้
ผู้เอาประกันภัยต่อหรือผู้รับประกันภัยต่อสามารถเรียกร้องให้นายหน้าประกันภัยต่อนั้นต้องรับผิดชอบแทนได้ เช่น 
จัดท าเอกสารบกพร่อง ท าให้เกิดความผิดพลาดข้อคุ้มครองที่ระบุในสัญญาประกันภัยต่อ ต่างจากความประสงค์ที่ผู้เอา
ประกันภัยต่อตกลงจะซื้อความคุ้มครอง ซึ่งมีผลท าให้ผู้เอาประกันภัยต่อไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ประกันภัยต่อได้  
 
2. แนวทางการพิจารณาเลือกประเภทการประกันภัยต่อ 
 2.1  ประเภทของการประกันภัยต่อ การประกันภัยต่อมี 2 ประเภทคือ  

2.1.1  การประกันภัยต่อเฉพาะราย 
2.1.2  การประกันภัยต่อตามสัญญา 
 
2.1.1  การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็นวิธีซึ่งผู้เอาประกันภัยต่อต้อง

เสนอรายละเอียดของภัยแต่ละรายไปให้ผู้รับประกันภัยต่อพิจารณา โดยผู้รับประกันภัยต่อมีสิทธิ์ที่จะตกลงรับหรือ
ปฏิเสธการรับประกันภัยต่อส าหรับภัยแต่ละรายได้  

การประกันภัยต่อเฉพาะรายแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
   1) การประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบตามสัดส่วน (Pro Rata Facultative Reinsurance) เป็น
แบบที่นิยมและมีมาแต่เดิม ซึ่งปัจจุบันก็ยังนิยมใช้อยู่ นิยมใช้กรณีที่ภัยมีความเสี่ยงสูง เช่น โรงงานพลาสติก หรือภัย 
ที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก เช่น โรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ โรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น 
   2) การประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Facultative 
Reinsurance) เป็นการประกันภัยต่อที่นิยมใช้ในกรณีที่มีประกันภัยทรัพย์สนิทีม่ีมูลค่าสงูมากจนเกินกว่าความสามารถ
ในการรับปกติ (Capacity) ของผู้เอาประกันภัยต่อ เช่น โรงงานปิโตรเคมี หรือโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่มีจ านวนเงิน
ประกันภัยห้าพันล้านบาทขึ้นไป หรือหนึ่งหมื่นล้านบาท ผู้เอาประกันภัยต่อไม่สามารถรับประกันภัยไว้ได้หมด จึงต้อง
เอาประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบความเสียหายส่วนเกิน เพราะจะท าให้ต้นทุนการประกันภัยต่อถูกกว่าและหาผู้รับ
ประกันภัยต่อได้ง่ายกว่า 

 ผู้เอาประกันภัยต่อจะเลือกประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบตามสัดส่วน หรือแบบความเสียหายส่วนเกิน  
ก็ข้ึนอยู่กับนโยบายการประกันภัยต่อ วัตถุประสงค์ และลักษณะขนาดของภัย 

 2.1.2  การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็นวิธีซึ่งผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับ
ประกันภัยต่อท าข้อตกลงในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดยผู้รับ
ประกันภัยต่อตกลงที่จะรับประกันภัยต่อทุกราย (Whole Accounts) ที่ผู้เอาประกันภัยต่อท าประกันภัยต่อ การจะ
เลือกซื้อสัญญาประกันภัยต่อแบบใดก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการประกันภัยต่อของผู้เอาประกันภัยต่อ ระดับเงินกองทุน 
ขีดจ ากัดในการรับเสี่ยงภัยไว้เอง รวมถึงการพิจารณาประโยชน์ของสัญญาประกันภัยต่อแบบต่างๆ ว่าเหมาะส าหรับ
น าไปใช้ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ในกรณีใด การประกันภัยต่อตามสัญญาแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ คือ 
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1)  สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน 
2)  สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน  
3)  สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นปกติ 
4)  สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นมหันตภัย 

   1) สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน (Quota Share Treaty) เหมาะส าหรับน าไปใช้ในกรณี
ดังต่อไปนี้  

(1)  เมื่อเปิดรับประกันภัยประเภทใหม่ และยังไม่มีประสบการณ์ในการรับประกันภัย 
(2)  การประกันภัยบางประเภทที่มีผลการรับประกันภัยผันผวนเพราะมีความเสี่ยงสูง เช่น 

การประกันภัยพืชผล 
(3)  เมื่อผลการรับประกันภัยตามสัญญาแบบอ่ืนๆ เช่น สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน 

(Surplus Treaty) ขาดทุน ผู้เอาประกันภัยต่ออาจแบ่งงานในส่วนของสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน ซึ่งมีก าไรไปให้
เพื่อชดเชยผลการขาดทุนจากสัญญาประกันภัยต่อแบบอ่ืนๆ 

(4)  เมื่อผู้ เอาประกันภัยต่อต้องการกระจายความเสี่ยงภัยจากมหันตภัย เช่น ลมพายุ  
น้ าท่วม แผ่นดินไหว 

(5)  เมื่อผู้เอาประกันภัยต่อต้องการลดระดับความเสี่ยงอย่างทั่วถึงทั้งหมด 
   2)  สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty) เหมาะส าหรับน าไปใช้ในกรณี ดังต่อไปนี้  

(1)  เมื่อผู้เอาประกันภัยต่อต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย (Capacity) ให้
สูงขึ้นเพื่อสามารถรับประกันภัยในวัตถุเอาประกันภัยที่มีมูลค่าสูงได้เพิ่มข้ึน 

(2)  เมื่อผู้เอาประกันภัยต่อต้องการใช้ขีดความสามารถในการรับเสี่ยงภัยไว้เอง (Retention) 
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยผู้เอาประกันภัยจะก าหนดวงเงินที่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เองต่อหนึ่งภัย กล่าวคือหาก
จ านวนเงินเอาประกันภัยใดไม่เกินวงเงินที่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เองต่อหนึ่งภัย ผู้เอาประกันภัยจะรับเสี่ยงภัยไว้เอง  
เต็มโดยไม่เอาประกันภัยต่อ ในทางกลับกันหากจ านวนเงินเอาประกันภัยใดเกินวงเงินที่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เอง  
ต่อหนึ่งภัย ผู้เอาประกันภัยจะรับเสี่ยงภัยไว้เฉพาะวงเงินส่วนที่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เอง แล้วเอาประกันภัยต่อในวงเงิน
ส่วนที่เกินจากวงเงินส่วนที่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เองเข้าในสัญญาประกันภัยต่อ  

(3)  เป็นงานที่มีความเสี่ยงภัยปานกลาง 
(4)  เป็นงานที่ผู้เอาประกันภัยต่อได้รับประกันภัยมาเป็นระยะเวลานานพอควรจนมีประสบ-

การณ์เก่ียวกับอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ที่ค่อนข้างแน่นอน จึงมั่นใจที่จะรับเสี่ยงภัยไว้เองได้ในส่วนที่
ไม่เกินวงเงินรับเสี่ยงภัยไว้เอง หากกรณีมีภัยรายใดที่มีจ านวนเงินประกันภัยเกินจากวงเงินที่รับเสี่ยงภัยไว้เองก็น า
เฉพาะวงเงินส่วนที่เกินนั้นประกันภัยต่อตามสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน  

3)  สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นปกติ (Working Excess of Loss per Risk) 
เหมาะส าหรับกรณีผู้เอาประกันภัยต่อต้องการซื้อความคุ้มครองกรณีความเสียหายส่วนเกินซึ่งผู้เอาประกันภัยต่อและ
ผู้รับประกันภัยต่อต่างยอมรับว่าจะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นปกติ ซึ่งสามารถคาดคะเนได้ว่าจะมีความถี่ในการ
เรียกร้องมากพอสมควร  
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4)  สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นมหันตภัย (Catastrophe Excess of Loss 
Treaty) เหมาะส าหรับกรณีผู้เอาประกันภัยต่อต้องการซื้อความคุ้มครองกรณีที่มีเหตุการณ์มหันตภัย เช่น ลมพายุ  
น้ าท่วม แผ่นดินไหว เพื่อปกป้องความเสียหายในส่วนที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง ในส่วนที่เกินจาก
ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) แต่สูงสุดไม่เกินวงเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งเหตุการณ์  

2.2  ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อสัญญาประกันภัยต่อ ในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจซื้อสัญญา
ประกันภัย ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ความเสี่ยงขององค์กร โดยดูจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
หรือการหารือร่วมกันกับผู้รับประกันภัยต่อของตน ปัจจัยที่จะควรพิจารณา มีดังนี้ 

1) ลักษณะความเสี่ยงธุรกิจ (Risk Profile) เพื่อเข้าใจลักษณะของธุรกิจว่าเป็นอย่างไร  
2) จ านวนเงินที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง กรณีสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน 

(Quota Share Treaty) หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty)  
3) ความรับผิดส่วนแรก กรณีสัญญาประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน  
4) จ านวนเงินความคุ้มครองสูงสุด (Maximum Treaty Limit) ที่ต้องการซื้อต่อหนึ่งภัย หรือหนึ่ง

เหตุการณ์  
5) หากต้องการซื้อความคุ้มครองส าหรับมหันตภัยที่เกิดขึ้นยากเท่านั้น ควรเลือกซื้อสัญญาประกันภัยต่อ

ความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นมหันตภัย (Catastrophe Excess of Loss) 
6) หากต้องการซื้อความคุ้มครองส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ของค่าเสียหายที่มีขนาดใหญ่ 

ควรเลือกซื้อสัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นปกติ (Working Excess of Loss) 
7) อาณาเขตความคุ้มครอง (Territorial Limit) ที่ต้องการซื้อความคุ้มครอง เช่น  

(1)  กรณีประกันภัยอัคคีภัย อาณาเขตความคุ้มครองที่ต้องการซื้อคือ ประเทศไทย หมายถึง 
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต่อจะต้องตั้งอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้น หากทรัพย์สินที่ประกันภัยไว้ตั้งอยู่ที่ประเทศอ่ืนก็จะ
ไม่ได้รับความคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยต่อ 

(2)  กรณีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือกลุ่ม อาณาเขตความคุ้มครองที่ต้องการซื้อคือ ทั่วโลก 
เพราะกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือกลุ่มจะให้ความคุ้มครองทั่วโลก ดังนั้น การซื้อความคุ้มครองการ
ประกันภัยต่อก็จะต้องให้สอดคล้องกันกับกรมธรรม์ประกันภัยโดยตรงโดยคุ้มครองทั่วโลกเช่นกัน เพื่อให้ได้รับความ
คุ้มครองจากการเอาประกันภัยต่อ 

8) กรณีสัญญาประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Treaty) ต้องการจะซื้อ
ความคุ้มครองส าหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงปฏิทิน 12 เดือนของปีสัญญาประกันภัยต่อ (Loss Occurring Basis) 
หรือส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยตรงที่มีผลบังคับในช่วง 12 เดือนของปีสัญญาประกันภัยต่อ (Policy Attaching Basis) 

9) ฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ (รายละเอียดจะกล่าวในเรื่องที่ 4.3)  
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เรื่องที่ 4.3  
การเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย 
   
  
 ในการเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัยนั้น ผู้เอาประกันภัยต่อต้องพิจารณาหลายอย่าง
ประกอบกัน ปัจจัยหลักที่ผู้เอาประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ ได้แก่  

1. ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญ  
2. ฐานะทางการเงิน  
3. ความพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็วในด้านการจัดท าสัญญา 
4. ความรู้ทางด้านเทคนิค 
5. ความพร้อมในการให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรม 
6. การบริการที่รวดเร็วและเป็นระบบ 
7. ระบบการจัดการด้านสินไหมทดแทนดีและรวดเร็ว 
 

1. ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญ  
ในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยต่อควรพิจารณาคัดเลือกใช้บริการจากผู้รับประกันภัยต่อที่มี

ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดระหว่างประเทศ เช่น Munich Re, Swiss 
Re, Lloyd’s Syndicate เป็นต้น โดยทั่วไปไม่นิยมจะใช้บริการของบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่เพราะอาจขาดประสบการณ์
ความรู้ความช านาญด้านการประกันภัยต่อ  

ผู้รับประกันภัยต่อที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญจะสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าที่ดีแก่ผู้เอาประกันภัยต่อได้
ในเรื่องการจัดซื้อสัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสม การเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่เหมาะสม รวมไปถึงกรณีการให้
ค าแนะน าต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องพิจารณารับประกันภัยในภัยบางประเภทที่มีลักษณะความเสี่ยงภัย
เฉพาะที่มีขนาดใหญ่และมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก เช่น กรณีภัยโรงงานผลิตไฟฟ้าหรือโรงงานผลิตเคมีที่มี
ขนาดใหญ่มากและมีความเสี่ยงเฉพาะ ซึ่งผู้เอาประกันภัยต่อไม่มีความรู้ความช านาญจึงจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศในการพิจารณาความเสี่ยงภัยเฉพาะนี้ มีการส ารวจภัยก่อน
พิจารณารับประกันภัย มีการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัยนั้น ๆ โดยผู้เอา
ประกันภัยต่อจะมีการเอาประกันภัยต่อแบบเฉพาะรายให้แก่ผู้รับประกันภัยเป็นสดัส่วนที่สงูเนื่องจากเป็นภัยที่มีจ านวน
เงินเอาประกันภัยสูงมาก เพื่อโอนความเสี่ยงภัยในส่วนที่เกินกว่าส่วนที่บริษัทผู้เอาประกันภัยจะรับเสี่ยงภัยไว้เองได้  
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4)  สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นมหันตภัย (Catastrophe Excess of Loss 
Treaty) เหมาะส าหรับกรณีผู้เอาประกันภัยต่อต้องการซื้อความคุ้มครองกรณีที่มีเหตุการณ์มหันตภัย เช่น ลมพายุ  
น้ าท่วม แผ่นดินไหว เพื่อปกป้องความเสียหายในส่วนที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง ในส่วนที่เกินจาก
ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) แต่สูงสุดไม่เกินวงเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งเหตุการณ์  

2.2  ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อสัญญาประกันภัยต่อ ในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจซื้อสัญญา
ประกันภัย ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ความเสี่ยงขององค์กร โดยดูจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
หรือการหารือร่วมกันกับผู้รับประกันภัยต่อของตน ปัจจัยที่จะควรพิจารณา มีดังนี้ 

1) ลักษณะความเสี่ยงธุรกิจ (Risk Profile) เพื่อเข้าใจลักษณะของธุรกิจว่าเป็นอย่างไร  
2) จ านวนเงินที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง กรณีสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน 

(Quota Share Treaty) หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty)  
3) ความรับผิดส่วนแรก กรณีสัญญาประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน  
4) จ านวนเงินความคุ้มครองสูงสุด (Maximum Treaty Limit) ที่ต้องการซื้อต่อหนึ่งภัย หรือหนึ่ง

เหตุการณ์  
5) หากต้องการซื้อความคุ้มครองส าหรับมหันตภัยที่เกิดขึ้นยากเท่านั้น ควรเลือกซื้อสัญญาประกันภัยต่อ

ความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นมหันตภัย (Catastrophe Excess of Loss) 
6) หากต้องการซื้อความคุ้มครองส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ของค่าเสียหายที่มีขนาดใหญ่ 

ควรเลือกซื้อสัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นปกติ (Working Excess of Loss) 
7) อาณาเขตความคุ้มครอง (Territorial Limit) ที่ต้องการซื้อความคุ้มครอง เช่น  

(1)  กรณีประกันภัยอัคคีภัย อาณาเขตความคุ้มครองที่ต้องการซื้อคือ ประเทศไทย หมายถึง 
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต่อจะต้องตั้งอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้น หากทรัพย์สินที่ประกันภัยไว้ตั้งอยู่ที่ประเทศอ่ืนก็จะ
ไม่ได้รับความคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยต่อ 

(2)  กรณีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือกลุ่ม อาณาเขตความคุ้มครองที่ต้องการซื้อคือ ทั่วโลก 
เพราะกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือกลุ่มจะให้ความคุ้มครองทั่วโลก ดังนั้น การซื้อความคุ้มครองการ
ประกันภัยต่อก็จะต้องให้สอดคล้องกันกับกรมธรรม์ประกันภัยโดยตรงโดยคุ้มครองทั่วโลกเช่นกัน เพื่อให้ได้รับความ
คุ้มครองจากการเอาประกันภัยต่อ 

8) กรณีสัญญาประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Treaty) ต้องการจะซื้อ
ความคุ้มครองส าหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงปฏิทิน 12 เดือนของปีสัญญาประกันภัยต่อ (Loss Occurring Basis) 
หรือส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยตรงที่มีผลบังคับในช่วง 12 เดือนของปีสัญญาประกันภัยต่อ (Policy Attaching Basis) 

9) ฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ (รายละเอียดจะกล่าวในเรื่องที่ 4.3)  
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เรื่องที่ 4.3  
การเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย 
   
  
 ในการเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัยนั้น ผู้เอาประกันภัยต่อต้องพิจารณาหลายอย่าง
ประกอบกัน ปัจจัยหลักที่ผู้เอาประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ ได้แก่  

1. ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญ  
2. ฐานะทางการเงิน  
3. ความพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็วในด้านการจัดท าสัญญา 
4. ความรู้ทางด้านเทคนิค 
5. ความพร้อมในการให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรม 
6. การบริการที่รวดเร็วและเป็นระบบ 
7. ระบบการจัดการด้านสินไหมทดแทนดีและรวดเร็ว 
 

1. ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญ  
ในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยต่อควรพิจารณาคัดเลือกใช้บริการจากผู้รับประกันภัยต่อที่มี

ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดระหว่างประเทศ เช่น Munich Re, Swiss 
Re, Lloyd’s Syndicate เป็นต้น โดยทั่วไปไม่นิยมจะใช้บริการของบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่เพราะอาจขาดประสบการณ์
ความรู้ความช านาญด้านการประกันภัยต่อ  

ผู้รับประกันภัยต่อที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญจะสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าที่ดีแก่ผู้เอาประกันภัยต่อได้
ในเรื่องการจัดซื้อสัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสม การเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่เหมาะสม รวมไปถึงกรณีการให้
ค าแนะน าต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องพิจารณารับประกันภัยในภัยบางประเภทที่มีลักษณะความเสี่ยงภัย
เฉพาะที่มีขนาดใหญ่และมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก เช่น กรณีภัยโรงงานผลิตไฟฟ้าหรือโรงงานผลิตเคมีที่มี
ขนาดใหญ่มากและมีความเสี่ยงเฉพาะ ซึ่งผู้เอาประกันภัยต่อไม่มีความรู้ความช านาญจึงจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศในการพิจารณาความเสี่ยงภัยเฉพาะนี้ มีการส ารวจภัยก่อน
พิจารณารับประกันภัย มีการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัยนั้น ๆ โดยผู้เอา
ประกันภัยต่อจะมีการเอาประกันภัยต่อแบบเฉพาะรายให้แก่ผู้รับประกันภัยเป็นสดัส่วนที่สงูเนื่องจากเป็นภัยที่มีจ านวน
เงินเอาประกันภัยสูงมาก เพื่อโอนความเสี่ยงภัยในส่วนที่เกินกว่าส่วนที่บริษัทผู้เอาประกันภัยจะรับเสี่ยงภัยไว้เองได้  
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2. ฐานะทางการเงิน  
การคัดเลือกผู้รบัประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยต่อควรคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินที่มั่นคงได้จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของ
สถาบันที่ได้มาตรฐานในระดับสากล หรือการตรวจสอบโดยวิธีการ หลักเกณฑ์อ่ืนที่เทียบเคียงและเป็นที่ยอมรับ  

2.1  ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศและผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อยังควร
แยกพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ และ 2) กรณีผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ ดังนี้ 

1)  กรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ (Foreign Reinsurer) ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถดูฐานะทาง
การเงินที่มั่นคงของผู้รับประกันภัยต่อได้จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer’s 
Financial Security Rating) ซึ่งจัดท าโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน เช่น Standard & Poor’s (S & P), 
A.M. Best, Moody’s, Fitch เป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี้ผู้รับประกันภัยต่ออาจถูกเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือ
ทางการเงินในบางเดือนและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของผู้เอาประกันภัยต่อได้ และอาจส่งผลกระทบ
ต่อความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของผู้เอาประกันภัยต่อได้ จึงต้องมีการติดตามดูอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อจะได้สามารถหามาตรการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าวได้ทันการณ์ 
 โดยปกติผู้รับประกันภัยต่อจะมีนโยบายเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ทางการเงินที่เข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้รับประกันภัยต่อมีความสามารถในการช าระหนี้ การเลือกผู้รับ
ประกันภัยต่อที่มีระดับความเสี่ยงในช่วง 1-3 (ดูตารางที่ 4.4 ประกอบ) ผู้เอาประกันภัยต่อก็ไม่ต้องคอยติดตามดูแล
ควบคุมเร่ืองสัดส่วนของเบี้ยเอาประกันภัยต่อต่างประเทศทุกรายรวมกัน แต่หากเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่มีระดับความ
เสี่ยงในช่วง 4 หรือต่ ากว่านั้น ผู้เอาประกันภัยต่อต้องคอยติดตามดูแลควบคุมเรื่องสัดส่วนของเบี้ยเอาประกันภัยต่อ
ต่างประเทศทุกรายต่อเบี้ยเอาประกันภัยต่อต่างประเทศทั้งสิ้นไม่ให้เกินร้อยละห้าสิบตามที่กฎหมายก าหนดไว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

การจัดการประกันภัยต่อ     4-25 
 

ตารางที่ 4.4 ระดับความเสี่ยงและอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน 
ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ 
ในต่างประเทศ 

สัดส่วนของเบี้ยเอาประกันภัยต่อ 
กับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 
ทุกรายที่ระดับความเสี่ยงเดียวกัน 

ต่อเบี้ยเอาประกันภัยต่อของ 
ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 

ของสัญญาประกนัภัยต่อ 
ตามสัญญาท้ังหมด 

Standard & 
Poor’s 

Moody’s A.M.Best Fitch 

1 AAA Aaa A++ AAA 

ไม่จ ากดั 

 
2 

AA+ Aa1 A+ AA+ 
AA Aa2  AA 
AA- Aa3  AA- 

 
3 

A+ A1 A A+ 
A A2 A- A 
A- A3  A- 

 
4 

BBB+ Baa1 B++ BBB+ 
ไม่เกินร้อยละห้าสิบ BBB Baa2 B+ BBB 

BBB- Baa3  BBB- 
 
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัท
 ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561. 

 
 นอกจากนี้ ระดับความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยต่อยังมีผลกระทบต่อ อัตราของค่าความเสี่ยง (Risk Charge)  
ที่มีต่อเงินส ารองเบี้ยประกันภัยต่อซึ่งผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องมีเงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย (Capital 
Required) ส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) โดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ได้น าเอาระดับความเสี่ยง (Credit Rating) ที่จัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทาง 
การเงนิมาเป็นเครื่องมือในการควบคุมก ากับและน ามาใช้อ้างอิง หากระดับความเสี่ยงต่ าจะถูกคิดอัตราของค่าความเสี่ยง
ในอัตราที่ต่ า แต่หากระดับความเสี่ยงสูงจะถูกคิดอัตราของค่าความเสี่ยงในอัตราที่สูงกว่า  
 ดังนั้น หากอัตราของค่าความเสี่ยง (Risk Charge) ยิ่งต่ าก็จะมีผลให้ผู้เอาประกันภัยต่อด ารงเงินกองทุนตาม
กฎหมายลดลง ในทางกลับกันหากอัตราของค่าความเสี่ยงยิ่งสูงก็จะมีผลให้ต้องด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายเพิ่มข้ึนซึ่ง
จะเป็นการเพิ่มภาระแก่บริษัทผู้เอาประกันภัย อัตราของค่าความเสี่ยงซึ่งก าหนดการด ารงเงินกองทุนตามระดับความ
เสี่ยง (Risk Based Capital) โดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นั้นจะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ เช่น  risk charge 1.6%, 2.8%, 4%, 8%, 12% ของ
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4-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

2. ฐานะทางการเงิน  
การคัดเลือกผู้รบัประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยต่อควรคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินที่มั่นคงได้จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของ
สถาบันที่ได้มาตรฐานในระดับสากล หรือการตรวจสอบโดยวิธีการ หลักเกณฑ์อ่ืนที่เทียบเคียงและเป็นที่ยอมรับ  

2.1  ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศและผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อยังควร
แยกพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ และ 2) กรณีผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ ดังนี้ 

1)  กรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ (Foreign Reinsurer) ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถดูฐานะทาง
การเงินที่มั่นคงของผู้รับประกันภัยต่อได้จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer’s 
Financial Security Rating) ซึ่งจัดท าโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน เช่น Standard & Poor’s (S & P), 
A.M. Best, Moody’s, Fitch เป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี้ผู้รับประกันภัยต่ออาจถูกเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือ
ทางการเงินในบางเดือนและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของผู้เอาประกันภัยต่อได้ และอาจส่งผลกระทบ
ต่อความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของผู้เอาประกันภัยต่อได้ จึงต้องมีการติดตามดูอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อจะได้สามารถหามาตรการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าวได้ทันการณ์ 
 โดยปกติผู้รับประกันภัยต่อจะมีนโยบายเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ทางการเงินที่เข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้รับประกันภัยต่อมีความสามารถในการช าระหนี้ การเลือกผู้รับ
ประกันภัยต่อที่มีระดับความเสี่ยงในช่วง 1-3 (ดูตารางที่ 4.4 ประกอบ) ผู้เอาประกันภัยต่อก็ไม่ต้องคอยติดตามดูแล
ควบคุมเร่ืองสัดส่วนของเบี้ยเอาประกันภัยต่อต่างประเทศทุกรายรวมกัน แต่หากเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่มีระดับความ
เสี่ยงในช่วง 4 หรือต่ ากว่านั้น ผู้เอาประกันภัยต่อต้องคอยติดตามดูแลควบคุมเรื่องสัดส่วนของเบี้ยเอาประกันภัยต่อ
ต่างประเทศทุกรายต่อเบี้ยเอาประกันภัยต่อต่างประเทศทั้งสิ้นไม่ให้เกินร้อยละห้าสิบตามที่กฎหมายก าหนดไว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

การจัดการประกันภัยต่อ     4-25 
 

ตารางที่ 4.4 ระดับความเสี่ยงและอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน 
ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ 
ในต่างประเทศ 

สัดส่วนของเบี้ยเอาประกันภัยต่อ 
กับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 
ทุกรายที่ระดับความเสี่ยงเดียวกัน 

ต่อเบี้ยเอาประกันภัยต่อของ 
ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 

ของสัญญาประกนัภัยต่อ 
ตามสัญญาท้ังหมด 

Standard & 
Poor’s 

Moody’s A.M.Best Fitch 

1 AAA Aaa A++ AAA 

ไม่จ ากดั 

 
2 

AA+ Aa1 A+ AA+ 
AA Aa2  AA 
AA- Aa3  AA- 

 
3 

A+ A1 A A+ 
A A2 A- A 
A- A3  A- 

 
4 

BBB+ Baa1 B++ BBB+ 
ไม่เกินร้อยละห้าสิบ BBB Baa2 B+ BBB 

BBB- Baa3  BBB- 
 
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัท
 ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561. 

 
 นอกจากนี้ ระดับความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยต่อยังมีผลกระทบต่อ อัตราของค่าความเสี่ยง (Risk Charge)  
ที่มีต่อเงินส ารองเบี้ยประกันภัยต่อซึ่งผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องมีเงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย (Capital 
Required) ส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) โดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ได้น าเอาระดับความเสี่ยง (Credit Rating) ที่จัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทาง 
การเงนิมาเป็นเครื่องมือในการควบคุมก ากับและน ามาใช้อ้างอิง หากระดับความเสี่ยงต่ าจะถูกคิดอัตราของค่าความเสี่ยง
ในอัตราที่ต่ า แต่หากระดับความเสี่ยงสูงจะถูกคิดอัตราของค่าความเสี่ยงในอัตราที่สูงกว่า  
 ดังนั้น หากอัตราของค่าความเสี่ยง (Risk Charge) ยิ่งต่ าก็จะมีผลให้ผู้เอาประกันภัยต่อด ารงเงินกองทุนตาม
กฎหมายลดลง ในทางกลับกันหากอัตราของค่าความเสี่ยงยิ่งสูงก็จะมีผลให้ต้องด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายเพิ่มข้ึนซึ่ง
จะเป็นการเพิ่มภาระแก่บริษัทผู้เอาประกันภัย อัตราของค่าความเสี่ยงซึ่งก าหนดการด ารงเงินกองทุนตามระดับความ
เสี่ยง (Risk Based Capital) โดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นั้นจะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ เช่น  risk charge 1.6%, 2.8%, 4%, 8%, 12% ของ
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

การจัดการประกันภัยต่อ     4-27 
 

ตารางที่ 4.6 ค่าความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 
 

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ 
ค่าความเสี่ยง 

(ร้อยละ) ระดับความเสี่ยง 
Standard & 

Poor’s Moody’s Fitch A.M.Best 

1 AAA Aaa AAA A++ 1.6 
2 AA+ 

AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

A+ 2.8 

3 A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

A 
A- 

4.0 

4 BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

B++ 
B+ 

8.0 

5 BB+ 
หรือต่ ากว่า 

Ba1 
หรือต่ ากว่า 

BB+ 
หรือต่ ากว่า 

B 
หรือต่ ากว่า 

12.0 

 

 1.  กรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศมีอันดับความน่าเช่ือถือมากกว่า 1 อันดับ ให้ใช้อันดับความน่าเช่ือถือที่ดีที่สุดล าดับที่ 2 
 2.  กรณีที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีการเปลี่ยนแปลงการก าหนดอันดับความน่าเชื่อถือให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือใหม่ที่
เทียบเคียงกับอันดับความน่าเช่ือถือที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 4.6 ในการพิจารณาระดับความเส่ียงของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558. 
 
  2) ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว ในเร่ืองการประกันภัยต่อนอกเหนือจากความเสี่ยงด้านเครดิตจาก
การประกันภัยต่อที่ผู้เอาประกันภัยต่อต้องค านึงถึงแล้ว ผู้เอาประกันภัยต่อยังต้องค านึงถึงเรื่องความเสี่ยงด้านการ
กระจุกตัว (Concentration Risk) อีกเรื่องหนึ่งที่จะส่งผลต่อเงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย (Capital Required) 
เช่นกัน เพราะหากมีความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวสูง ผู้เอาประกันภัยต่อก็จะถูกคิดอัตราของค่าความเสี่ยง  (Risk 
Charge) ด้านการกระจุกตัวในอัตราที่สูง ในทางกลับกันหากมีความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวต่ าก็จะถูกคิดอัตราของ  
ค่าความเสี่ยง (Risk Charge) ในอัตราที่ต่ าลง (รายละเอียดตามตารางที่ 4.7 และ 4.8) 
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สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ (สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ จะเท่ากับ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 
หักด้วยหนี้สินจากการประกันภัยต่อ)  

2)  กรณีผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ (Local Reinsurer) ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถดูความมั่นคง
ในฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อได้จากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) 
ที่ค านวณตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องค่า
ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ หากอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อสูง ผู้รับประกันภัยต่อจะถูกคิดอัตราของค่าความเสี่ยง (Risk Charge) ในอัตราที่ต่ า 
ในทางกลับกันหากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อต่ าก็จะถูกคิดอัตราของค่าความเสี่ยง 
(Risk Charge) ในอัตราที่สูงกว่า ซึ่งจะมีผลให้ผู้เอาประกันภัยต่อต้องด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายส าหรับความเสี่ ยง
ด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระแก่บริษัทผู้เอาประกันภัย ดังปรากฏในตารางที่ 4.5  
 2.2  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1) ความเสี่ยงด้านเครดิตจาก 
การประกันภัยต่อ และ 2) ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว 

1) ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนด้านความ 
สามารถในการช าระหนี้ของผู้รับประกันภัยต่อ แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ 1) ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัย
ต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ (รายละเอียดได้กล่าวแล้วใน 2.1) และ 2) ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการ
ประกันภัยต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ (รายละเอียดได้กล่าวแล้วใน 2.2) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดเร่ืองการด ารงเงินกองทุนตาม
กฎหมาย (Capital Required) อันเกิดจากความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อทั้ง 2 กรณี ตามตารางที่ 4.5 
และ 4.6 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.5 ค่าความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ 

  

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อ 
ค่าความเสี่ยง 

(ร้อยละ) 
1. ตั้งแต่ร้อยละ 300 ขึ้นไป 1.6 
2. ตั้งแต่ร้อยละ 200 แต่ไม่ถึงร้อยละ 300 2.8 
3. ตั้งแต่ร้อยละ 150 แต่ไม่ถึงร้อยละ 200 4.0 
4. น้อยกว่าร้อยละ 150 8.0 

  

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์
 วิธีการและเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558. 
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ตารางที่ 4.6 ค่าความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 
 

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ 
ค่าความเสี่ยง 

(ร้อยละ) ระดับความเสี่ยง 
Standard & 

Poor’s Moody’s Fitch A.M.Best 

1 AAA Aaa AAA A++ 1.6 
2 AA+ 

AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

A+ 2.8 

3 A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

A 
A- 

4.0 

4 BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

B++ 
B+ 

8.0 

5 BB+ 
หรือต่ ากว่า 

Ba1 
หรือต่ ากว่า 

BB+ 
หรือต่ ากว่า 

B 
หรือต่ ากว่า 

12.0 

 

 1.  กรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศมีอันดับความน่าเช่ือถือมากกว่า 1 อันดับ ให้ใช้อันดับความน่าเช่ือถือที่ดีที่สุดล าดับที่ 2 
 2.  กรณีที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีการเปลี่ยนแปลงการก าหนดอันดับความน่าเชื่อถือให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือใหม่ที่
เทียบเคียงกับอันดับความน่าเช่ือถือที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 4.6 ในการพิจารณาระดับความเส่ียงของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558. 
 
  2) ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว ในเร่ืองการประกันภัยต่อนอกเหนือจากความเสี่ยงด้านเครดิตจาก
การประกันภัยต่อที่ผู้เอาประกันภัยต่อต้องค านึงถึงแล้ว ผู้เอาประกันภัยต่อยังต้องค านึงถึงเรื่องความเสี่ยงด้านการ
กระจุกตัว (Concentration Risk) อีกเรื่องหนึ่งที่จะส่งผลต่อเงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย (Capital Required) 
เช่นกัน เพราะหากมีความเส่ียงด้านการกระจุกตัวสูง ผู้เอาประกันภัยต่อก็จะถูกคิดอัตราของค่าความเสี่ยง  (Risk 
Charge) ด้านการกระจุกตัวในอัตราที่สูง ในทางกลับกันหากมีความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวต่ าก็จะถูกคิดอัตราของ  
ค่าความเสี่ยง (Risk Charge) ในอัตราที่ต่ าลง (รายละเอียดตามตารางที่ 4.7 และ 4.8) 
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สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ (สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ จะเท่ากับ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 
หักด้วยหนี้สินจากการประกันภัยต่อ)  

2)  กรณีผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ (Local Reinsurer) ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถดูความมั่นคง
ในฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อได้จากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) 
ที่ค านวณตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องค่า
ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ หากอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อสูง ผู้รับประกันภัยต่อจะถูกคิดอัตราของค่าความเสี่ยง (Risk Charge) ในอัตราที่ต่ า 
ในทางกลับกันหากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อต่ าก็จะถูกคิดอัตราของค่าความเสี่ยง 
(Risk Charge) ในอัตราที่สูงกว่า ซึ่งจะมีผลให้ผู้เอาประกันภัยต่อต้องด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายส าหรับความเสี่ ยง
ด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระแก่บริษัทผู้เอาประกันภัย ดังปรากฏในตารางที่ 4.5  
 2.2  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1) ความเสี่ยงด้านเครดิตจาก 
การประกันภัยต่อ และ 2) ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว 

1) ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนด้านความ 
สามารถในการช าระหนี้ของผู้รับประกันภัยต่อ แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ 1) ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัย
ต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ (รายละเอียดได้กล่าวแล้วใน 2.1) และ 2) ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการ
ประกันภัยต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ (รายละเอียดได้กล่าวแล้วใน 2.2) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดเร่ืองการด ารงเงินกองทุนตาม
กฎหมาย (Capital Required) อันเกิดจากความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อทั้ง 2 กรณี ตามตารางที่ 4.5 
และ 4.6 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.5 ค่าความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ 

  

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อ 
ค่าความเสี่ยง 

(ร้อยละ) 
1. ตั้งแต่ร้อยละ 300 ขึ้นไป 1.6 
2. ตั้งแต่ร้อยละ 200 แต่ไม่ถึงร้อยละ 300 2.8 
3. ตั้งแต่ร้อยละ 150 แต่ไม่ถึงร้อยละ 200 4.0 
4. น้อยกว่าร้อยละ 150 8.0 

  

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์
 วิธีการและเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558. 
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4. ความรู้ทางด้านเทคนิค  
 ผู้รับประกันภัยต่อต้องมีความรู้ด้านเทคนิค (Technical Services) ที่ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถพึ่งพาได้ เช่น 
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต่อมีภัยโรงงานผลิตเคมีที่มีขนาดใหญ่และจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง ผู้เอาประกันภัยต่อจะซื้อ
ประกันภัยต่อแบบเฉพาะรายกับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในภัยเฉพาะนั้นและสามารถรับ
ประกันภัยต่อเฉพาะรายในสัดส่วนที่สูงได้ โดยผู้รับประกันภัยต่อจะใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการก าหนดเง่ือนไข
ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยของภัยรายนั้นให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อ เพื่อน าไปเสนอราคาแก่ผู้เอาประกันภัย 
 
5. ความพร้อมในการให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรม  
 ผู้รับประกันภัยต่อต้องมีความรู้ด้านวิชาการและพร้อมที่จะถ่ายทอดโดยการจัดผึกอบรมในด้านวิชาการต่างๆ 
เป็นครั้งคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยต่อมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันภัยต่อเพิ่มขึ้ น 
และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท าความรู้จักระหว่างผู้ปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่าย 
 
6. การบริการที่รวดเร็วและเป็นระบบ  
 ผู้รับประกันภัยต่อควรมีระบบการจัดการบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ดี ช่วยท าให้การท างบบัญชีประกันภัยต่อ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตรงระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาดในด้านตัวเลขทางบัญชี อีกทั้งช่วยให้มี
ระบบการช าระเงินที่ดีด้วย 

 
7. ระบบการจัดการด้านสินไหมทดแทนดีและรวดเร็ว  
 ผู้รับประกันภัยต่อควรมีระบบการจัดการสินไหมทดแทนที่ดีและรวดเร็ว เช่น มีระบบการบันทึกที่ดีรวดเร็ว
ถูกต้อง มีระบบการตรวจทานความถูกต้อง มีการติดตามสถานะที่เป็นปัจจุบัน มีระบบการจัดการค่าสินไหมที่ดี เช่น 
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต่อเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยต่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันที (Cash Loss; Cash Call) 
ก็สามารถใช้เวลาด าเนินการพิจารณาตรวจสอบและจ่ายภายในเวลาอันสั้น เป็นต้น  

  
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

4-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ตารางที่ 4.7 ขีดจ ากัดของการการกระจุกตัวจากการเอาประกันภยัต่อส าหรับผู้รับประกันภัยต่อแต่ละราย 
 

ระดับความเสี่ยง 
ของผู้รับประกันภัยต่อแต่ละราย 

ขีดจ ากัดของการการกระจุกตัว 
(ร้อยละของผลรวมของส ารองประกันภัยส่วนท่ีเรียก

คืนจากการประกันภัยต่อที่ยังไมร่วมค่าเผื่อความ 
ผันผวนจากผู้รับประกันภัยต่อทุกราย) 

1. ผู้รับประกันภัยต่อที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย  
   ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

50 

2. ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศท่ีมีระดับความเสี่ยง 1 ถึง 4  
   (ตามตารางที ่4.6) 

50 

3. ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศที่มีระดับความเสี่ยง 5 และผู้รับ 
   ประกันภัยต่อต่างประเทศท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
 (ตามตารางที ่4.6) 

25 

 

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558. 

 
ตารางที่ 4.8 ขีดจ ากัดของการการกระจุกตัวจากการเอาประกันภยัต่อส าหรับความเสี่ยงรวมของ 

                     ผู้รับประกันภัยต่อในแต่ละระดับความเสี่ยง (เฉพาะกรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ) 
 

กลุ่มของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 
ตามระดับความเสี่ยง*** 

ขีดจ ากัดของการการกระจุกตัว 
(ร้อยละของผลรวมของส ารองประกันภัยส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยต่อ 

ที่ยังไม่รวมคา่เผื่อความผันผวนจากผู้รับประกันภัยต่อทุกราย) 
1. กลุ่มระดับความเสี่ยง 1 ถึง 3 ไม่ม ี
2. กลุ่มระดับความเสี่ยง 4 50 
3. กลุ่มระดับความเสี่ยง 5 และกลุ่มที่ไม่ได้ 
   รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

25 

 

*** การพิจารณาระดับความเส่ียงของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในตารางที่ 4.5 
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
 วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558. 

 
3. ความพร้อมท่ีจะให้บริการได้อย่างรวดเร็ว  
 ผู้รับประกันภัยต่อต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็วในด้านการจัดท าสัญญา เช่น เรื่องการ
ติดต่อมีการตอบรับรวดเร็ว การติดต่อเจรจาเร่ืองการจัดท าสัญญาประกันภัยต่อที่รวดเร็ว การตอบกลับรวดเร็ว เป็นต้น 
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4. ความรู้ทางด้านเทคนิค  
 ผู้รับประกันภัยต่อต้องมีความรู้ด้านเทคนิค (Technical Services) ที่ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถพึ่งพาได้ เช่น 
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต่อมีภัยโรงงานผลิตเคมีที่มีขนาดใหญ่และจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง ผู้เอาประกันภัยต่อจะซื้อ
ประกันภัยต่อแบบเฉพาะรายกับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในภัยเฉพาะนั้นและสามารถรับ
ประกันภัยต่อเฉพาะรายในสัดส่วนที่สูงได้ โดยผู้รับประกันภัยต่อจะใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการก าหนดเงื่อนไข
ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยของภัยรายนั้นให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อ เพื่อน าไปเสนอราคาแก่ผู้เอาประกันภัย 
 
5. ความพร้อมในการให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรม  
 ผู้รับประกันภัยต่อต้องมีความรู้ด้านวิชาการและพร้อมที่จะถ่ายทอดโดยการจัดผึกอบรมในด้านวิชาการต่างๆ 
เป็นครั้งคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยต่อมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันภัยต่อเพิ่มขึ้ น 
และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท าความรู้จักระหว่างผู้ปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่าย 
 
6. การบริการที่รวดเร็วและเป็นระบบ  
 ผู้รับประกันภัยต่อควรมีระบบการจัดการบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ดี ช่วยท าให้การท างบบัญชีประกันภัยต่อ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตรงระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาดในด้านตัวเลขทางบัญชี อีกทั้งช่วยให้มี
ระบบการช าระเงินที่ดีด้วย 

 
7. ระบบการจัดการด้านสินไหมทดแทนดีและรวดเร็ว  
 ผู้รับประกันภัยต่อควรมีระบบการจัดการสินไหมทดแทนที่ดีและรวดเร็ว เช่น มีระบบการบันทึกที่ดีรวดเร็ว
ถูกต้อง มีระบบการตรวจทานความถูกต้อง มีการติดตามสถานะที่เป็นปัจจุบัน มีระบบการจัดการค่าสินไหมที่ดี เช่น 
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต่อเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยต่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันที (Cash Loss; Cash Call) 
ก็สามารถใช้เวลาด าเนินการพิจารณาตรวจสอบและจ่ายภายในเวลาอันสั้น เป็นต้น  

  
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที่ 4.7 ขีดจ ากัดของการการกระจุกตัวจากการเอาประกันภยัต่อส าหรับผู้รับประกันภัยต่อแต่ละราย 
 

ระดับความเสี่ยง 
ของผู้รับประกันภัยต่อแต่ละราย 

ขีดจ ากัดของการการกระจุกตัว 
(ร้อยละของผลรวมของส ารองประกันภัยส่วนท่ีเรียก

คืนจากการประกันภัยต่อที่ยังไมร่วมค่าเผื่อความ 
ผันผวนจากผู้รับประกันภัยต่อทุกราย) 

1. ผู้รับประกันภัยต่อที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย  
   ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

50 

2. ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศท่ีมีระดับความเสี่ยง 1 ถึง 4  
   (ตามตารางที ่4.6) 

50 

3. ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศที่มีระดับความเสี่ยง 5 และผู้รับ 
   ประกันภัยต่อต่างประเทศท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
 (ตามตารางที ่4.6) 

25 

 

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558. 

 
ตารางที่ 4.8 ขีดจ ากัดของการการกระจุกตัวจากการเอาประกันภยัต่อส าหรับความเสี่ยงรวมของ 

                     ผู้รับประกันภัยต่อในแต่ละระดับความเสี่ยง (เฉพาะกรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ) 
 

กลุ่มของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 
ตามระดับความเสี่ยง*** 

ขีดจ ากัดของการการกระจุกตัว 
(ร้อยละของผลรวมของส ารองประกันภัยส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยต่อ 

ที่ยังไม่รวมคา่เผื่อความผันผวนจากผู้รับประกันภัยต่อทุกราย) 
1. กลุ่มระดับความเสี่ยง 1 ถึง 3 ไม่ม ี
2. กลุ่มระดับความเสี่ยง 4 50 
3. กลุ่มระดับความเสี่ยง 5 และกลุ่มที่ไม่ได้ 
   รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

25 

 

*** การพิจารณาระดับความเส่ียงของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในตารางที่ 4.5 
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
 วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558. 

 
3. ความพร้อมท่ีจะให้บริการได้อย่างรวดเร็ว  
 ผู้รับประกันภัยต่อต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็วในด้านการจัดท าสัญญา เช่น เรื่องการ
ติดต่อมีการตอบรับรวดเร็ว การติดต่อเจรจาเร่ืองการจัดท าสัญญาประกันภัยต่อที่รวดเร็ว การตอบกลับรวดเร็ว เป็นต้น 
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4-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

บรรณานุกรม 
 
 
ธโนดม โลกาพัฒนา และดวงดาว วิจักขณ์จารุ. (2552). การประกันภัยต่อ ไม่ยากอย่างท่ีคิด (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: สมาคม

ประกันวินาศภัย. 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. (2561). ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศ พ.ศ. 
2561. กรุงเทพฯ.  

  . (2561). ประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบ รายการ เง่ือนไข และระยะเวลาการรายงานการจัดท าการประกันภัยต่อ
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ.  

  . (2560). ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการก าหนดมาตรฐานข้ันต่ าในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศ พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ.  

  . (2559). แนวปฏิบัติในการจัดท ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อส าหรับบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559. 
กรุงเทพฯ.  

  . (2558). ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องก าหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558. 
กรุงเทพฯ.  
 
 

 
 
 
 

 
 5-1     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั   

บทที่ 5  
การวิเคราะหฐ์านะทางการเงินของ 

บริษัทประกันวินาศภัย 
 

รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์ 
อาจารย์อธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

บรรณานุกรม 
 
 
ธโนดม โลกาพัฒนา และดวงดาว วิจักขณ์จารุ. (2552). การประกันภัยต่อ ไม่ยากอย่างท่ีคิด (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: สมาคม

ประกันวินาศภัย. 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. (2561). ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศ พ.ศ. 
2561. กรุงเทพฯ.  

  . (2561). ประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบ รายการ เง่ือนไข และระยะเวลาการรายงานการจัดท าการประกันภัยต่อ
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ.  

  . (2560). ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการก าหนดมาตรฐานข้ันต่ าในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศ พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ.  

  . (2559). แนวปฏิบัติในการจัดท ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อส าหรับบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559. 
กรุงเทพฯ.  

  . (2558). ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องก าหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558. 
กรุงเทพฯ.  
 
 

 
 
 
 

 
 5-1     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั   

บทที่ 5  
การวิเคราะหฐ์านะทางการเงินของ 

บริษัทประกันวินาศภัย 
 

รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์ 
อาจารย์อธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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5-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทท่ี 5 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย            นว. 3 
(2 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

5.1 แนวคิดเก่ียวกับงบการเงิน 
5.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน 
5.3 การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย 
5.4 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย 
5.5 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย 
5.6 การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันวินาศภัย 
5.7 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย 

 
แนวคิด 

1. งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินท่ีน าเสนอข้อมูลอย่างมีแบบแผนเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับส่วนประกอบของงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ทั้งนี้ การแสดงรายการของงบการเงินจะต้องแสดงตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก าหนด  

2. การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นเครื่องมือในการประเมินฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ของกิจการ โดยใช้ข้อมูลที่ได้มาจากงบการเงินมาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ขั้นตอน
การวิเคราะห์งบการเงินเริ่มตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์จนถึงการสรุปผลการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินในด้านต่างๆ ซึ่งได้แก่ ความมั่นคงทางการเงิน ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ การท าก าไร และประสิทธิภาพด้านการตลาด ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์บางอัตราส่วนต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลในงบการเงิน 

3. การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย เก่ียวข้องกับการด ารงเงินกองทุนเพื่อให้
เหมาะสมกับภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ อัตราความพอเพียง
ของเงินกองทุน อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ต่อเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย 
อัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน    

4. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ความสามารถในการสร้างรายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย อัตราส่วนที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ อัตราส่วน
สินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
ธุรกิจประกันภัย และอัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี 

    

  การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย     5-3  

 

การวิเคราห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย     5-3      
 

5. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย เป็นการวัดความสามารถ 
ในการจัดการสินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยว่ามีมากน้อยเพียงไร  อัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ย
ประกันภัยค้างรับ  

6. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันวินาศภัยเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์ และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย และ
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ  

7. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัยใช้วัดความพอใจของนักลงทุนต่อการ
บริหารงานที่ส่งผลต่อมูลค่าตลาดของกิจการ อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ อัตราส่วนราคาต่อ
ก าไร อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี และส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  

 
วัตถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบ และการแสดงรายการในงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย

ได้ 
3. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
4. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
5. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
6. วิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
7. วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
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บทท่ี 5 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย            นว. 3 
(2 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

5.1 แนวคิดเก่ียวกับงบการเงิน 
5.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน 
5.3 การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย 
5.4 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย 
5.5 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย 
5.6 การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันวินาศภัย 
5.7 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย 

 
แนวคิด 

1. งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินท่ีน าเสนอข้อมูลอย่างมีแบบแผนเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับส่วนประกอบของงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ทั้งนี้ การแสดงรายการของงบการเงินจะต้องแสดงตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก าหนด  

2. การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นเครื่องมือในการประเมินฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ของกิจการ โดยใช้ข้อมูลที่ได้มาจากงบการเงินมาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ขั้นตอน
การวิเคราะห์งบการเงินเริ่มตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์จนถึงการสรุปผลการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินในด้านต่างๆ ซึ่งได้แก่ ความมั่นคงทางการเงิน ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ การท าก าไร และประสิทธิภาพด้านการตลาด ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์บางอัตราส่วนต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลในงบการเงิน 

3. การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย เก่ียวข้องกับการด ารงเงินกองทุนเพื่อให้
เหมาะสมกับภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ อัตราความพอเพียง
ของเงินกองทุน อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ต่อเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย 
อัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน    

4. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ความสามารถในการสร้างรายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย อัตราส่วนที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ อัตราส่วน
สินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
ธุรกิจประกันภัย และอัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี 
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5. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย เป็นการวัดความสามารถ 
ในการจัดการสินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยว่ามีมากน้อยเพียงไร  อัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ย
ประกันภัยค้างรับ  

6. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันวินาศภัยเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์ และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย และ
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ  

7. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัยใช้วัดความพอใจของนักลงทุนต่อการ
บริหารงานที่ส่งผลต่อมูลค่าตลาดของกิจการ อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ อัตราส่วนราคาต่อ
ก าไร อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี และส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  

 
วัตถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบ และการแสดงรายการในงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย

ได้ 
3. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
4. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
5. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
6. วิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
7. วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
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เรื่องที่ 5.1  
แนวคิดเกี่ยวกับงบการเงิน 
   
  
 การจดบันทึกข้อมูลทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือการด าเนินงานที่เกิดขึ้น 
โดยจัดท าภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นผู้ก าหนดรูปแบบในการน าเสนอ ผลลัพธ์ที่ได้คืองบการเงินซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กับงวดก่อนๆ และยังเปรียบเทียบได้กับงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน รวมทั้งเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานและค่าเฉลี่ยของธุรกิจนี้อีกด้วย 
 
1. ความหมายของงบการเงิน 
 งบการเงิน (Financial Statements) หมายถึง รายงานทางการเงินที่น าเสนอข้อมูลของกิจการอย่างมี 
แบบแผนเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน งบการเงิน
ยังแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลทรัพยากรของกิจการอีกด้วย ทั้งนี้งบการเงินต้อง
ให้ข้อมูลดังนี้ 

-  สินทรัพย์ 
-  หนี้สิน 
-  ส่วนของเจ้าของ 
-  รายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงผลก าไรและขาดทุน 
-  เงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้แก่เจ้าของ  
-  การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ 
-  กระแสเงินสด 
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นที่ต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบการเงินเพื่อช่วยผู้ใช้งบการเงินในการคาดการณ์

ทางการเงินเก่ียวกับกิจการต่อไป ทั้งนี้ กิจการที่จัดตั้งในรูปของบริษัท ส่วนของเจ้าของก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเอง 
 

2. ส่วนประกอบของงบการเงิน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ก าหนดว่างบการเงินที่สมบูรณ์
ประกอบด้วย 5 ส่วนประกอบ (Components) ดังนี้ 
 2.1  งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดง
ฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด โดยแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 
 2.2  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of Comprehensive Income) หมายถึง รายงานทาง
การเงินที่แสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการส าหรับงวดซ่ึงเป็นรอบระยะเวลาใดรอบระยะเวลาหนึ่ง โด ย
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แสดงรายได้และค่าใช้จ่าย ผลก าไรและขาดทุน รวมถึงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เช่น การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์ เป็นต้น 
 2.3  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (Statement of Changes in Equity) หมายถึง 
รายงานทางการเงินที่แสดงเงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของ รวมถึงการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของรายการต่างๆ ในส่วนของเจ้าของของกิจการส าหรับงวด  
 2.4  งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงการได้มาหรือ
การใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการส าหรับงวด โดยแสดงกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
การลงทุนและการจัดหาเงิน 
 2.5  หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statements) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงเพิ่มเติม
จากงบทั้ง 4 ข้างต้น ประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและข้อมูลที่ให้ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ส าหรับรูปแบบของส่วนประกอบของงบการเงินนั้นจะแสดงตามแนวทางที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดท าและยื่นงบ
การเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ การจัดท างบการเงินให้
เป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งแนว
ปฏิบัติทางบัญชีและการตีค่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง 
 
3. งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) 
  งบแสดงฐานะการเงินเป็นงบที่แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นงวดว่า ณ วันนั้นบริษัทประกันวินาศภัย
มีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเท่าไร ซึ่งตรงกับสมการบัญชีดังนี้ 
 
 
 

 

ส่วนของเจ้าของของบริษัทประกันวินาศภัย ก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเอง ส าหรับรูปแบบของงบแสดงฐานะ
การเงินของบริษัทประกันวินาศภัย แสดงได้ดังต่อไปนี้ (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย, 2556) 

 
 

 
 
 

 
 
 

สินทรัพย ์      = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ 

��3_edit NT_328page.indd   210 2/28/2563 BE   8:31 PM
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เรื่องที่ 5.1  
แนวคิดเกี่ยวกับงบการเงิน 
   
  
 การจดบันทึกข้อมูลทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือการด าเนินงานที่เกิดขึ้น 
โดยจัดท าภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นผู้ก าหนดรูปแบบในการน าเสนอ ผลลัพธ์ที่ได้คืองบการเงินซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กับงวดก่อนๆ และยังเปรียบเทียบได้กับงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน รวมทั้งเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานและค่าเฉลี่ยของธุรกิจนี้อีกด้วย 
 
1. ความหมายของงบการเงิน 
 งบการเงิน (Financial Statements) หมายถึง รายงานทางการเงินที่น าเสนอข้อมูลของกิจการอย่างมี 
แบบแผนเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน งบการเงิน
ยังแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลทรัพยากรของกิจการอีกด้วย ทั้งนี้งบการเงินต้อง
ให้ข้อมูลดังนี้ 

-  สินทรัพย์ 
-  หนี้สิน 
-  ส่วนของเจ้าของ 
-  รายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงผลก าไรและขาดทุน 
-  เงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้แก่เจ้าของ  
-  การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ 
-  กระแสเงินสด 
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นที่ต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบการเงินเพื่อช่วยผู้ใช้งบการเงินในการคาดการณ์

ทางการเงินเก่ียวกับกิจการต่อไป ทั้งนี้ กิจการที่จัดตั้งในรูปของบริษัท ส่วนของเจ้าของก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเอง 
 

2. ส่วนประกอบของงบการเงิน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ก าหนดว่างบการเงินที่สมบูรณ์
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ฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด โดยแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 
 2.2  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of Comprehensive Income) หมายถึง รายงานทาง
การเงินท่ีแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการส าหรับงวดซึ่งเป็นรอบระยะเวลาใดรอบระยะเวลาหนึ่ง โด ย
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5-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย 
 
 

บริษัท................................ ประกันวินาศภัย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

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

สินทรัพย ์
 25X1 25X0 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด xxx xxx 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ xxx xxx 
รายได้จากการลงทุนค้างรับ xxx xxx 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ xxx xxx 
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ xxx xxx 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ xxx xxx 
สินทรัพย์ลงทุน   
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ xxx xxx 
 เงินให้กู้ยืม xxx xxx 
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน xxx xxx 
ทรัพย์สินรอการขาย xxx xxx 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ xxx xxx 
ค่าความนยิม xxx xxx 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น xxx xxx 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี xxx xxx 
สินทรัพย์อื่น xxx xxx 
รวมสินทรัพย ์
 

xxx xxx 
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 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย (ต่อ) 
 

 
                  หน่วย: บาท 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
 25X1 25X0 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม xxx xxx 
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย xxx xxx 
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ xxx xxx 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ xxx xxx 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย xxx xxx 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน xxx xxx 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี xxx xxx 
หนี้สินอื่น xxx xxx 
รวมหนี้สิน xxx xxx 
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ความหมายของรายการในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้  (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย, 2556) 
 3.1 สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรที่กิจการสามารถควบคุมได้ ซึ่งเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต 
และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคต รายการที่จัดเป็นสินทรัพย์ ได้แก่ 
  3.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and Cash Equivalent) 
   1) เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท เช่น 
     -  ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่บริษัทมีอยู่ รวมทั้งเงินสดย่อย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 
      -  เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ ใบรับฝาก และบัตรเงินฝาก ทั้งนี้ไม่รวมเงิน
ฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝากประจ า) และบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินอ่ืน ที่ได้แสดงไว้ภายใต้รายการสินทรัพย์ลงทุน  
     -  เช็คที่ถึงก าหนดช าระแต่ยังมิได้น าฝาก เช็คเดินทาง ดราฟท์ของธนาคาร 
   2) รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยน 
เป็นเงินสดในจ านวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยส าคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง  
  3.1.2 เบี้ยประกันภัยค้างรับ (Premium Receivable) หมายถึง เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับ
ประกันภัยโดยตรง ซึ่งยังมิได้รับช าระจากผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย 
  3.1.3  รายได้จากการลงทุนค้างรับ (Accrued Investment Income) หมายถึง ดอกเบี้ยและ 
เงินปันผลค้างรับจากสถาบันการเงิน จากเงินให้กู้ยืม จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ รวมทั้งดอกเบี้ยและผลประโยชน์อ่ืนใด
ที่เกิดจากการประกอบธุรกรรมลงทุนค้างรับ เช่น ค่าเช่าค้างรับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นต้น 
  3.1.4  สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (Reinsurance Assets) หมายถึง สิทธิตามสัญญาสุทธิ 
(Net Contractual Rights) ของผู้เอาประกันภัยต่อภายใต้สัญญาประกันภัยต่อ ได้แก่ ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืน
จากบริษัทประกันภัยต่อซึ่งได้จากการค านวณส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว และส ารองส าหรับสัญญา
ประกันภัยระยะสั้น 
  3.1.5  ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ (Amount due from Reinsurance) หมายถึง เงินค้างรับ
จากบริษัทประกันภัยต่ออันเกิดจากการเอาประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย เบี้ย
ประกันภัยต่อ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ รายการค้างรับอ่ืนๆ จากบริษัทประกันภัยต่อ และเงินที่บริษัทวางไว้จากการ
เอาประกันภัยต่อ 
  3.1.6  สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Assets) หมายถึง มูลค่ายุติธรรม หรือส่วนปรับ
มูลค่าที่มีผลเป็นก าไรของตราสารอนุพันธ์ รวมถึงตราสารอนุพันธ์แฝงที่แยกออกมาจากสัญญาหลักที่เกิดจากการวัด
มูลค่ายุติธรรม 
  3.1.7 สินทรัพยล์งทุน (Invested Assets) ได้แก่  
    1)  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio Investment) รายการที่แสดงภายใต้หัวข้อนี้ ประกอบด้วย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย (ต่อ) 
 

 
                    หน่วย: บาท 

 25X1 25X0 
สว่นของเจ้าของ/ส่วนของส านักงานใหญ่*   
 ทุนเรือนหุ้น/ทุนจากส านักงานใหญ่*   
  ทุนจดทะเบียน   
   หุ้นบุริมสิทธิ จ านวนหุ้น..........หุ้น มูลค่าหุ้นละ.........บาท   
  หุ้นสามัญ จ านวนหุ้น..........หุ้น มูลค่าหุ้นละ.........บาท   
 ทุนที่ออกและช าระแล้ว   
  หุ้นบุริมสิทธิ จ านวนหุ้น..........หุ้น มูลค่าหุ้นละ.........บาท xxx xxx 
  หุ้นสามัญ จ านวนหุ้น..........หุ้น มูลค่าหุ้นละ.........บาท xxx xxx 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น xxx xxx 
 ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้น   
   ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ xxx xxx 
   ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ xxx xxx 
 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นบุริมสิทธิ xxx xxx 
 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นสามัญ xxx xxx 
 ก าไร (ขาดทุน) สะสม   
  จัดสรรแล้ว   
   ทุนส ารองตามกฎหมาย xxx xxx 
   จัดสรรส าหรับหุ้นทุนซื้อคืน xxx xxx 
   อื่นๆ xxx xxx 
  ยังไม่ได้จัดสรร xxx xxx 
 หัก หุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นบุริมสิทธิ (xxx) (xxx) 
 หัก หุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นสามัญ xxx xxx 
 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ xxx xxx 
รวมส่วนของเจ้าของ xxx xxx 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ xxx xxx 

 
 

* ใช้ส าหรับสาขาของบริษัทต่างประเทศ 
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ความหมายของรายการในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้  (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย, 2556) 
 3.1 สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรท่ีกิจการสามารถควบคุมได้ ซึ่งเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต 
และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคต รายการที่จัดเป็นสินทรัพย์ ได้แก่ 
  3.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and Cash Equivalent) 
   1) เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท เช่น 
     -  ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่บริษัทมีอยู่ รวมทั้งเงินสดย่อย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 
      -  เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ ใบรับฝาก และบัตรเงินฝาก ทั้งนี้ไม่รวมเงิน
ฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝากประจ า) และบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินอ่ืน ที่ได้แสดงไว้ภายใต้รายการสินทรัพย์ลงทุน  
     -  เช็คที่ถึงก าหนดช าระแต่ยังมิได้น าฝาก เช็คเดินทาง ดราฟท์ของธนาคาร 
   2) รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยน 
เป็นเงินสดในจ านวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยส าคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง  
  3.1.2 เบี้ยประกันภัยค้างรับ (Premium Receivable) หมายถึง เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับ
ประกันภัยโดยตรง ซึ่งยังมิได้รับช าระจากผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย 
  3.1.3  รายได้จากการลงทุนค้างรับ (Accrued Investment Income) หมายถึง ดอกเบี้ยและ 
เงินปันผลค้างรับจากสถาบันการเงิน จากเงินให้กู้ยืม จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ รวมทั้งดอกเบี้ยและผลประโยชน์อ่ืนใด
ที่เกิดจากการประกอบธุรกรรมลงทุนค้างรับ เช่น ค่าเช่าค้างรับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นต้น 
  3.1.4  สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (Reinsurance Assets) หมายถึง สิทธิตามสัญญาสุทธิ 
(Net Contractual Rights) ของผู้เอาประกันภัยต่อภายใต้สัญญาประกันภัยต่อ ได้แก่ ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืน
จากบริษัทประกันภัยต่อซึ่งได้จากการค านวณส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว และส ารองส าหรับสัญญา
ประกันภัยระยะสั้น 
  3.1.5  ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ (Amount due from Reinsurance) หมายถึง เงินค้างรับ
จากบริษัทประกันภัยต่ออันเกิดจากการเอาประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย เบี้ย
ประกันภัยต่อ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ รายการค้างรับอ่ืนๆ จากบริษัทประกันภัยต่อ และเงินที่บริษัทวางไว้จากการ
เอาประกันภัยต่อ 
  3.1.6  สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Assets) หมายถึง มูลค่ายุติธรรม หรือส่วนปรับ
มูลค่าที่มีผลเป็นก าไรของตราสารอนุพันธ์ รวมถึงตราสารอนุพันธ์แฝงที่แยกออกมาจากสัญญาหลักที่เกิดจากการวัด
มูลค่ายุติธรรม 
  3.1.7 สินทรัพยล์งทุน (Invested Assets) ได้แก่  
    1)  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio Investment) รายการที่แสดงภายใต้หัวข้อนี้ ประกอบด้วย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย (ต่อ) 
 

 
                    หน่วย: บาท 

 25X1 25X0 
สว่นของเจ้าของ/ส่วนของส านักงานใหญ่*   
 ทุนเรือนหุ้น/ทุนจากส านักงานใหญ่*   
  ทุนจดทะเบียน   
   หุ้นบุริมสิทธิ จ านวนหุ้น..........หุ้น มูลค่าหุ้นละ.........บาท   
  หุ้นสามัญ จ านวนหุ้น..........หุ้น มูลค่าหุ้นละ.........บาท   
 ทุนที่ออกและช าระแล้ว   
  หุ้นบุริมสิทธิ จ านวนหุ้น..........หุ้น มูลค่าหุ้นละ.........บาท xxx xxx 
  หุ้นสามัญ จ านวนหุ้น..........หุ้น มูลค่าหุ้นละ.........บาท xxx xxx 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น xxx xxx 
 ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้น   
   ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ xxx xxx 
   ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ xxx xxx 
 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นบุริมสิทธิ xxx xxx 
 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นสามัญ xxx xxx 
 ก าไร (ขาดทุน) สะสม   
  จัดสรรแล้ว   
   ทุนส ารองตามกฎหมาย xxx xxx 
   จัดสรรส าหรับหุ้นทุนซื้อคืน xxx xxx 
   อื่นๆ xxx xxx 
  ยังไม่ได้จัดสรร xxx xxx 
 หัก หุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นบุริมสิทธิ (xxx) (xxx) 
 หัก หุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นสามัญ xxx xxx 
 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ xxx xxx 
รวมส่วนของเจ้าของ xxx xxx 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ xxx xxx 

 
 

* ใช้ส าหรับสาขาของบริษัทต่างประเทศ 
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    (1) หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (Government and State Enterprise Securities) 
หมายถึง ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หรือตราสารอ่ืนที่ออกโดยรัฐบาลไทย องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและจังหวัด 
หุ้นกู้ พันธบัตรหรือตราสารอ่ืนที่องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 
    (2) ตราสารหนี้ภาคเอกชน (Private Enterprises Debt Securities) หมายถึง หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน
ที่ออกโดยบริษัทเงินทุนที่มีลักษณะเป็นการระดมทุน ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธุรกิจอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการระดมทุนและ
คล้ายหุ้นกู้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และตราสารแห่งหนี้อ่ืนใดที่มี
ลักษณะเป็นการระดมทุนและคล้ายหุ้นกู้ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
     (3) ตราสารหนี้ต่างประเทศ (Foreign Debt Securities) หมายถึง ตราสารที่ออกหรือค้ าประกัน
โดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ นิติบุคคลที่จัดตั้ง  
ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ และให้หมายรวมถึงตราสารหนี้ต่างประเทศ  
แต่ออกจ าหน่ายในประเทศไทยด้วย 
     (4) เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน (Deposit in Banks or Fiancial Instituutions) 
หมายถึง เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมท้ังใบรับฝากเงินและบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินอ่ืน ที่มีระยะเวลาครบก าหนดเกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้มา 
     (5) ตราสารหนี้ อ่ืน (Other Debt Securities) หมายถึง ตราสารหนี้ที่มิอาจแสดงไว้ใน
รายการที่กล่าวข้างต้น 
     (6) ตราสารทุน (Equity Securities) หมายถึง หลักทรัพย์ทั้งที่มีหรือไม่มีการซื้อขายในตลาด
ซื้อขายคล่องในประเทศ 
     (7) ตราสารทุนต่างประเทศ (Foreign Equity Securities) หมายถึง หลักทรัพย์ทั้งที่มีหรือ 
ไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องต่างประเทศ 
     (8) อ่ืนๆ (Others) หมายถึง ตราสารทุกประเภทที่มิได้กล่าวถึงข้างต้น 
   2)  เงินให้กู้ยืม (Loan) หมายถึง เงินให้กู้ยืมทุกประเภทแก่ลูกหนี้ รวมทั้งลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถ และ
ลูกหนี้ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง 
   3)  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property) หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน
และ/หรืออาคาร พร้อมทั้งส่วนควบของที่ดินหรืออาคาร) ที่กิจการมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจาก  
การเพิ่มข้ึนของมูลค่าสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง (สภาวิชาชีพบัญชี, 2559) 

ทั้งนี้การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินไม่ได้แยกแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ส าหรับหนี้สินก็มิได้แยกแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน 
 3.2 หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต  
คาดว่าจะส่งผลให้กิจการต้องช าระคืนภาระผูกพันนั้น จึงท าให้ กิจการเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ในที่นี้ 
จะอธิบายเฉพาะความหมายของหนี้สินบางรายการ เช่น หนี้สินจากสัญญาประกันภัย เป็นต้น 
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  3.2.1 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (Insurance Liabilities) หมายถึง หนี้สินและภาระผูกพันที่
บริษัทมีต่อผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากสัญญาประกันภัย (Insurance Contract) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
   1) ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (Long–term Technical Reserves)
หมายถึง ส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว อันเป็นภาระผูกพันที่บริษัทประกันวินาศภัยมีต่อผู้เอาประกันภัย 
   สัญญาประกันภัยระยะยาว หมายความว่า สัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 1 ปี 
หรือมีการรับรองการต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทไม่สามารถบอกเลิกสัญญาและไม่สามารถปรับเพิ่มหรือลดเบี้ย
ประกันภัย รวมถึงเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ใดๆ ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ค านิยามให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการ
ประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย 
   2) ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น (Short–term Technical Reserves) 
หมายถึง ส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น อันเป็นภาระผูกพันที่บริษัทประกันวินาศภัยมีต่อผู้เอาประกันภัย  
   สัญญาประกันภัยระยะสั้น หมายความว่า สัญญาประกันภัยที่ไม่มีลักษณะหรือเงื่อนไขเช่นเดียวกับ
ส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ทั้งนี้ ค านิยามให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สิน
ของบริษัทประกันวินาศภัย ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้นมีดังนี้ 
    (1) ส ารองค่าสินไหมทดแทน (Claim Liability) หมายถึง ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลงหรือยังไม่ได้รับรายงาน และค่าสินไหมทดแทนที่ตกลงแล้วแต่ผู้เอา
ประกันภัยยังไม่ได้รับไป ทั้งนี้ ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ค านวณเงินส ารองประกันภัยซึ่งได้มีการรวมค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนในการประมาณการเงินส ารอง
ดังกล่าวแล้ว 
     (2) ส ารองเบี้ยประกันภัย (Premium Liability) หมายถึง ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย 
ซึ่งเป็นจ านวนที่สูงกว่าระหว่างส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ กับส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
     ก.  ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Unearned Premium Reserve) 
หมายถึง เบี้ยประกันภัยส่วนที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัทส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่  
     ข.  ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด (Unexpired Risk Reserve) หมายถึง จ านวน
เงินที่ผู้รับประกันภัยจัดส ารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการกรมธรรม์ที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ส าหรับการประกันภัยที่ยังมีผลอยู่ 
   3)  เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ (Amount due from Reinsurance) หมายถึง เงินค้างจ่ายให้กับ
บริษัทประกันภัยต่ออันเกิดจากการเอาประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อ 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน และรายการค้างจ่ายอ่ืนๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ 
รวมถึงเงินที่บริษัทถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ 

ส าหรับการแสดงรายการหนี้สิน ก็มิได้แยกแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน 
3.3 ส่วนของเจ้าของ (Owners’ Equity) หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว 

ส่วนของเจ้าของจึงสามารถค านวณได้จากการน าสินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่หักด้วยหนี้สิน ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือส่วนได้เสีย

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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    (1) หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (Government and State Enterprise Securities) 
หมายถึง ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หรือตราสารอ่ืนที่ออกโดยรัฐบาลไทย องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและจังหวัด 
หุ้นกู้ พันธบัตรหรือตราสารอ่ืนที่องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 
    (2) ตราสารหนี้ภาคเอกชน (Private Enterprises Debt Securities) หมายถึง หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน
ที่ออกโดยบริษัทเงินทุนที่มีลักษณะเป็นการระดมทุน ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธุรกิจอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการระดมทุนและ
คล้ายหุ้นกู้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และตราสารแห่งหนี้อ่ืนใดที่มี
ลักษณะเป็นการระดมทุนและคล้ายหุ้นกู้ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
     (3) ตราสารหนี้ต่างประเทศ (Foreign Debt Securities) หมายถึง ตราสารที่ออกหรือค้ าประกัน
โดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ นิติบุคคลที่จัดตั้ง  
ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ และให้หมายรวมถึงตราสารหนี้ต่างประเทศ  
แต่ออกจ าหน่ายในประเทศไทยด้วย 
     (4) เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน (Deposit in Banks or Fiancial Instituutions) 
หมายถึง เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมท้ังใบรับฝากเงินและบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินอ่ืน ที่มีระยะเวลาครบก าหนดเกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้มา 
     (5) ตราสารหนี้ อ่ืน (Other Debt Securities) หมายถึง ตราสารหนี้ที่มิอาจแสดงไว้ใน
รายการที่กล่าวข้างต้น 
     (6) ตราสารทุน (Equity Securities) หมายถึง หลักทรัพย์ทั้งที่มีหรือไม่มีการซื้อขายในตลาด
ซื้อขายคล่องในประเทศ 
     (7) ตราสารทุนต่างประเทศ (Foreign Equity Securities) หมายถึง หลักทรัพย์ทั้งที่มีหรือ 
ไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องต่างประเทศ 
     (8) อ่ืนๆ (Others) หมายถึง ตราสารทุกประเภทที่มิได้กล่าวถึงข้างต้น 
   2)  เงินให้กู้ยืม (Loan) หมายถึง เงินให้กู้ยืมทุกประเภทแก่ลูกหนี้ รวมทั้งลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถ และ
ลูกหนี้ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง 
   3)  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property) หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน
และ/หรืออาคาร พร้อมทั้งส่วนควบของที่ดินหรืออาคาร) ที่กิจการมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจาก  
การเพิ่มข้ึนของมูลค่าสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง (สภาวิชาชีพบัญชี, 2559) 

ทั้งนี้การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินไม่ได้แยกแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ส าหรับหนี้สินก็มิได้แยกแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน 
 3.2 หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต  
คาดว่าจะส่งผลให้กิจการต้องช าระคืนภาระผูกพันนั้น จึงท าให้กิจการเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ในที่นี้ 
จะอธิบายเฉพาะความหมายของหนี้สินบางรายการ เช่น หนี้สินจากสัญญาประกันภัย เป็นต้น 
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  3.2.1 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (Insurance Liabilities) หมายถึง หนี้สินและภาระผูกพันที่
บริษัทมีต่อผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากสัญญาประกันภัย (Insurance Contract) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
   1) ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (Long–term Technical Reserves)
หมายถึง ส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว อันเป็นภาระผูกพันที่บริษัทประกันวินาศภัยมีต่อผู้เอาประกันภัย 
   สัญญาประกันภัยระยะยาว หมายความว่า สัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 1 ปี 
หรือมีการรับรองการต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทไม่สามารถบอกเลิกสัญญาและไม่สามารถปรับเพิ่มหรือลดเบี้ย
ประกันภัย รวมถึงเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใดๆ ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ค านิยามให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการ
ประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย 
   2) ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น (Short–term Technical Reserves) 
หมายถึง ส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น อันเป็นภาระผูกพันที่บริษัทประกันวินาศภัยมีต่อผู้เอาประกันภัย  
   สัญญาประกันภัยระยะสั้น หมายความว่า สัญญาประกันภัยที่ไม่มีลักษณะหรือเงื่อนไขเช่นเดียวกับ
ส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ทั้งนี้ ค านิยามให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สิน
ของบริษัทประกันวินาศภัย ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้นมีดังนี้ 
    (1) ส ารองค่าสินไหมทดแทน (Claim Liability) หมายถึง ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลงหรือยังไม่ได้รับรายงาน และค่าสินไหมทดแทนที่ตกลงแล้วแต่ผู้เอา
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   3)  เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ (Amount due from Reinsurance) หมายถึง เงินค้างจ่ายให้กับ
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ส าหรับการแสดงรายการหนี้สิน ก็มิได้แยกแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน 
3.3 ส่วนของเจ้าของ (Owners’ Equity) หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว 

ส่วนของเจ้าของจึงสามารถค านวณได้จากการน าสินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่หักด้วยหนี้สิน ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือส่วนได้เสีย

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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คงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการนั่นเอง และเนื่องจากบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องอยู่ในรูปของบริษัท ส่วนของเจ้าของ
จึงเรียกว่า ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Equity) ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามัญ ก าไรสะสม และองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ  

ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินกิจการในประเทศไทยเป็นสาขาของบริษัทต่างประเทศ ส่วนของเจ้าของ
จะใช้ค าว่า “ส่วนของส านักงานใหญ่”  
 
4. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Income Statement) 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นงบที่แสดงรายการรายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 
ทั้งนี้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถแสดงรายการทั้งหมดในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้คือ 1) แสดงในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเพียงงบเดียว หรือ 2) แสดงแยกเป็น 2 งบ คือ งบก าไรขาดทุน กับงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งเปน็งบที่ตั้งตน้
ด้วยก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีและปรับด้วยก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ทั้งนี้ไม่ว่าแสดงรวมเป็นงบเดียวหรือแสดงแยก
เป็น 2 งบ ผลสุดท้ายก็คือก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดซึ่งเป็นยอดเดียวกัน ส าหรับตัวอย่างการแสดงงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบเดียวของบริษัทประกันวินาศภัยแสดงได้ดังต่อไปนี้ 
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประกันวินาศภัย 
 

 
บริษัท................................ ประกันวินาศภัย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่........................... 25X1 และ 25X0 

                หน่วย: บาท 
 25X1 25X0 
รายได้   
 เบี้ยประกันภัยรับ xxx xxx 
 หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (xxx) (xxx) 
 เบี้ยประกันภัยรับสุทธ ิ xxx xxx 
 หัก ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน (xxx) (xxx) 
 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ xxx xxx 
 รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ xxx xxx 
 รายได้จากการลงทุนสุทธิ xxx xxx 
 รายได้สมทบ 
  ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน  

xxx 
xxx 

xxx 
xxx 

 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม xxx xxx 
 รายได้อื่น xxx xxx 
 รวมรายได้ xxx xxx 
ค่าใช้จ่าย   
 ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) xxx xxx 
 ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่ม (ลด) xxx xxx 
 ค่าสินไหมทดแทน xxx xxx 
 หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (xxx) (xxx) 
 ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ xxx xxx 
 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น xxx xxx 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน xxx xxx 
 ต้นทุนทางการเงิน xxx xxx 
 ค่าใช้จ่ายอื่น xxx xxx 
 รวมค่าใช้จ่าย xxx xxx 

 
 
 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประกันวินาศภัย (ต่อ) 
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 ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่ม (ลด) xxx xxx 
 ค่าสินไหมทดแทน xxx xxx 
 หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (xxx) (xxx) 
 ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ xxx xxx 
 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น xxx xxx 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน xxx xxx 
 ต้นทุนทางการเงิน xxx xxx 
 ค่าใช้จ่ายอื่น xxx xxx 
 รวมค่าใช้จ่าย xxx xxx 

 
 
 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประกันวินาศภัย (ต่อ) 
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4.1 รายได้ (Revenues) หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของ
กระแสเข้า หรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน ซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมทุนที่
เจ้าของน ามาลง ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะความหมายของรายได้บางรายการ (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย, 2556) เช่น 

 4.1.1  เบี้ยประกันภัยรับ (Gross Written Premiums) หมายถึง รายได้เนื่องจากการรับประกันภัย
โดยตรง และการรับประกันภัยต่อ หักเบี้ยประกันภัยยกเลิกและส่งคืนที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้  
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (Premium Ceded to Reinsurers) จะแสดงเป็นรายการหักจากเบี้ย
ประกันภัยรับ ซึ่งผลที่ได้ก็คือเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premiums) 

 4.1.2 ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ ยังไม่ถือเป็นรายได้ เพิ่ ม (ลด) จากปีก่อน (Net Change in 
Unearned Premium Reserve) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัท
ส าหรับกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันกับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 

 4.1.3 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการเอาประกันภัยต่อ (Net Earned Premiums) 
หมายถึง รายได้เนื่องจากการรับประกันภัยโดยตรงและรายได้จากการรับประกันภัยต่อ หักเบี้ยประกันภัยยกเลิกและ
ส่งคืนผู้เอาประกันภัย หักด้วยเบี้ยประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยต่อจากการเอาประกันภัยต่อและการเอา
ประกันภัยต่อช่วงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงในส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยั งไม่ถือเป็น
รายได้ 
  4.1.4 รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Fee and Commission Income) หมายถึง ค่าบ าเหน็จที่
บริษัทได้รับเนื่องในการประกันภัยต่อ และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่บริษัทได้รับในการเข้าท าสัญญาประกันภัย  

 4.1.5 รายได้จากการลงทุนสุทธิ (Net Investment Income) หมายถึง ดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนลด 
ค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืม ซื้อ ซื้อลดหรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน 
ดอกผลจากการให้เช่าซื้อรถและจากการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าเช่าและผลประโยชน์อ่ืนใดที่เกิด
จากการประกอบธุรกรรมลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือการลงทุนอ่ืนๆ ทั้งนี้ 
โดยให้สุทธิจากค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ 

 4.1.6 รายได้เงินสมทบ (Contribution Income) หมายถึง เงินสมทบที่บริษัทได้รับตามมาตรา  
10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 4.2 ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปของ
กระแสออก หรือการลดค่า หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน อันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง ทั้ งนี้ไม่รวมถึงการแบ่งปัน
ส่วนทุนให้กับเจ้าของ ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะความหมายของค่าใช้จ่ายบางรายการ (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2556) เช่น 
  4.2.1 ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) (Change in Long–Term 
Technical Reserve) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส ารองส าหรับภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยจากการประกันภัย
ระยะยาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันกับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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                 หน่วย: บาท 
 25X1 25X0 
 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ xxx xxx 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (xxx) (xxx) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ xxx xxx 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   
 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย xxx xxx 
 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ xxx xxx 
 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
  ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 

 
xxx 

 
xxx 

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

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด xx xx 
 
 
 
หมายเหตุ: 1.  บริษัทสามารถแยกแสดงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็น 2 งบได้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง        

  2559) เรื่องการน าเสนองบการเงิน 
  2.  บริษัทสามารถเลือกที่จะแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสุทธิจากผลกระทบจากภาษีเงินได้ โดย 

   ให้เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

ส าหรับความหมายของรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้  
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4.1 รายได้ (Revenues) หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของ
กระแสเข้า หรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน ซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมทุนที่
เจ้าของน ามาลง ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะความหมายของรายได้บางรายการ (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย, 2556) เช่น 

 4.1.1  เบี้ยประกันภัยรับ (Gross Written Premiums) หมายถึง รายได้เนื่องจากการรับประกันภัย
โดยตรง และการรับประกันภัยต่อ หักเบี้ยประกันภัยยกเลิกและส่งคืนที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้  
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (Premium Ceded to Reinsurers) จะแสดงเป็นรายการหักจากเบี้ย
ประกันภัยรับ ซึ่งผลที่ได้ก็คือเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premiums) 

 4.1.2 ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ ยังไม่ถือเป็นรายได้ เพิ่ ม (ลด) จากปีก่อน (Net Change in 
Unearned Premium Reserve) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัท
ส าหรับกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันกับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 

 4.1.3 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการเอาประกันภัยต่อ (Net Earned Premiums) 
หมายถึง รายได้เนื่องจากการรับประกันภัยโดยตรงและรายได้จากการรับประกันภัยต่อ หักเบี้ยประกันภัยยกเลิกและ
ส่งคืนผู้เอาประกันภัย หักด้วยเบี้ยประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยต่อจากการเอาประกันภัยต่อและการเอา
ประกันภัยต่อช่วงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงในส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยั งไม่ถือเป็น
รายได้ 
  4.1.4 รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Fee and Commission Income) หมายถึง ค่าบ าเหน็จที่
บริษัทได้รับเนื่องในการประกันภัยต่อ และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่บริษัทได้รับในการเข้าท าสัญญาประกันภัย  

 4.1.5 รายได้จากการลงทุนสุทธิ (Net Investment Income) หมายถึง ดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนลด 
ค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืม ซื้อ ซื้อลดหรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน 
ดอกผลจากการให้เช่าซื้อรถและจากการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าเช่าและผลประโยชน์อ่ืนใดที่เกิด
จากการประกอบธุรกรรมลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือการลงทุนอ่ืนๆ ทั้งนี้ 
โดยให้สุทธิจากค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ 

 4.1.6 รายได้เงินสมทบ (Contribution Income) หมายถึง เงินสมทบที่บริษัทได้รับตามมาตรา  
10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 4.2 ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปของ
กระแสออก หรือการลดค่า หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน อันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง ทั้ งนี้ไม่รวมถึงการแบ่งปัน
ส่วนทุนให้กับเจ้าของ ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะความหมายของค่าใช้จ่ายบางรายการ (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2556) เช่น 
  4.2.1 ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) (Change in Long–Term 
Technical Reserve) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส ารองส าหรับภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยจากการประกันภัย
ระยะยาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันกับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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                 หน่วย: บาท 
 25X1 25X0 
 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ xxx xxx 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (xxx) (xxx) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ xxx xxx 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   
 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย xxx xxx 
 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ xxx xxx 
 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
  ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 

 
xxx 

 
xxx 

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

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด xx xx 
 
 
 
หมายเหตุ: 1.  บริษัทสามารถแยกแสดงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็น 2 งบได้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง        

  2559) เรื่องการน าเสนองบการเงิน 
  2.  บริษัทสามารถเลือกที่จะแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสุทธิจากผลกระทบจากภาษีเงินได้ โดย 

   ให้เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

ส าหรับความหมายของรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้  
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  4.2.2 ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่ม (ลด) (Change in Unexpired Risk Reserve) 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส ารองความเสี่ยงภัยที่เป็นส่วนเพิ่มจากส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ณ  
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันกับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 
  4.2.3 ค่าสินไหมทดแทน (Gross Claim) หมายถึง จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบันซึ่งได้ช าระไปแล้วและยังมิได้ช าระ รวมทั้งจ านวนที่คาดว่าจะต้องช าระ และจ านวนเงินที่จ่าย
ส าหรับการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ประเมินวินาศภัยหรือผู้ส ารวจภัย ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมอ่ืนๆ เกี่ยวกับการ
จัดการค่าสินไหมทดแทน  
  ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (Claim Recovered from Reinsurers) จะแสดง
เป็นรายการหักจากค่าสินไหมทดแทน 
  4.2.4 ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Commissions and Brokerages) หมายถึง ค่านายหน้า ค่าจ้าง
และค่าบ าเหน็จ ที่จ่ายให้ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย เนื่องในการชักชวนหรือชี้ช่อง หรือ
จัดการให้บุคคลได้ท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท และค่าบ าเหน็จที่บริษัทจ่ายไปเนื่องในการรับประกันภัยต่อ 
  4.2.5 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (Other Underwriting Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่น
จากการรับประกันภัย ทั้งนี้ ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์โทรศัพท์กรณีการขายผ่านทางโทรศัพท์ และ
ค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมอ่ืนๆ เก่ียวกับการรับประกันภัย และให้รวมถึงเงินสมทบต่างๆ ที่บริษัทประกันวินาศภัย 
ได้จ่ายให้แก่ส านักงาน คปภ. กองทุนประกันวินาศภัย กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และเงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้อง 
  4.2.6 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operating Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ 
ไม่เก่ียวกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
  4.2.7 ต้นทุนทางการเงิน (Finance Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการก่อหนี้สิน
ของบริษัทประกันวินาศภัย เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน (Financial 
Lease)* เป็นต้น 
 4.3 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีรายละเอียดดังนี้  
  4.3.1 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit (Loss) หมายถึง ยอดรวมรายได้หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย 
หากมีผลขาดทุนสุทธิ ให้แสดงจ านวนเงินไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บ 
  4.3.2 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other Comprehensive Income) หมายถึง รายการรายได้และ
ค่าใช้จ่าย รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ ซึ่งไม่อนุญาตให้รับรู้ในงบก าไรขาดทุน โดยมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินอ่ืน ตัวอย่างของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เช่น ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย ผลก าไรหรือขาดทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ เป็นต้น   
 
 
 *สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) หมายถึง สัญญาเช่าที่ท าให้เกิดการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ 
ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่า ไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม 

    

  การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย     5-17  

 

การวิเคราห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย     5-17      
 

5. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (Statement of Changes in Owners’ Equity)  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของเป็นงบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของรายการต่างๆ ในส่วนของ
เจ้าของในระหว่างงวดบัญชี นั่นคือแสดงการเปลี่ยนแปลงระหว่างต้นงวดกับปลายงวดของรายการต่อไปนี้ 
 -  ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 
 -  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
 -  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 -  ส่วนเกินหุ้นทุนซื้อคืน 
 -  ก าไรสะสม 
 -  หุ้นทุนซื้อคืน 
 -  องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 
 การแสดงงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของแสดงได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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  4.2.2 ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่ม (ลด) (Change in Unexpired Risk Reserve) 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส ารองความเสี่ยงภัยที่เป็นส่วนเพิ่มจากส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ณ  
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันกับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 
  4.2.3 ค่าสินไหมทดแทน (Gross Claim) หมายถึง จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบันซึ่งได้ช าระไปแล้วและยังมิได้ช าระ รวมทั้งจ านวนที่คาดว่าจะต้องช าระ และจ านวนเงินที่จ่าย
ส าหรับการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ประเมินวินาศภัยหรือผู้ส ารวจภัย ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมอ่ืนๆ เกี่ยวกับการ
จัดการค่าสินไหมทดแทน  
  ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (Claim Recovered from Reinsurers) จะแสดง
เป็นรายการหักจากค่าสินไหมทดแทน 
  4.2.4 ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Commissions and Brokerages) หมายถึง ค่านายหน้า ค่าจ้าง
และค่าบ าเหน็จ ที่จ่ายให้ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย เนื่องในการชักชวนหรือชี้ช่อง หรือ
จัดการให้บุคคลได้ท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท และค่าบ าเหน็จที่บริษัทจ่ายไปเนื่องในการรับประกันภัยต่อ 
  4.2.5 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (Other Underwriting Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่น
จากการรับประกันภัย ทั้งนี้ ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์โทรศัพท์กรณีการขายผ่านทางโทรศัพท์ และ
ค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมอ่ืนๆ เก่ียวกับการรับประกันภัย และให้รวมถึงเงินสมทบต่างๆ ที่บริษัทประกันวินาศภัย 
ได้จ่ายให้แก่ส านักงาน คปภ. กองทุนประกันวินาศภัย กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และเงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้อง 
  4.2.6 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operating Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ 
ไม่เก่ียวกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
  4.2.7 ต้นทุนทางการเงิน (Finance Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการก่อหนี้สิน
ของบริษัทประกันวินาศภัย เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน (Financial 
Lease)* เป็นต้น 
 4.3 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีรายละเอียดดังนี้  
  4.3.1 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit (Loss) หมายถึง ยอดรวมรายได้หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย 
หากมีผลขาดทุนสุทธิ ให้แสดงจ านวนเงินไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บ 
  4.3.2 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other Comprehensive Income) หมายถึง รายการรายได้และ
ค่าใช้จ่าย รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ ซึ่งไม่อนุญาตให้รับรู้ในงบก าไรขาดทุน โดยมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินอ่ืน ตัวอย่างของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เช่น ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย ผลก าไรหรือขาดทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ เป็นต้น   
 
 
 *สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) หมายถึง สัญญาเช่าที่ท าให้เกิดการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ 
ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่า ไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม 

    

  การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย     5-17  
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5. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (Statement of Changes in Owners’ Equity)  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของเป็นงบท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายการต่างๆ ในส่วนของ
เจ้าของในระหว่างงวดบัญชี นั่นคือแสดงการเปลี่ยนแปลงระหว่างต้นงวดกับปลายงวดของรายการต่อไปนี้ 
 -  ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 
 -  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
 -  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 -  ส่วนเกินหุ้นทุนซื้อคืน 
 -  ก าไรสะสม 
 -  หุ้นทุนซื้อคืน 
 -  องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 
 การแสดงงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของแสดงได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6. งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) 
 งบกระแสเงินสดเป็นงบที่แสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดในระหว่างงวดบัญชี โดยแสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในยอดคงเหลือของเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน 
 6.1  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (Cash Flows from Operating Activities) เป็นกระแสเงินสด
ซึ่งเกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และจากกิจกรรมอ่ืนที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีทั้งด้านรับและด้านจ่าย เช่น 
  -  เงินสดรับเบี้ยประกันภัยจากการรับประกันภัยโดยตรง 
  -  เงินสดรับจ่ายเก่ียวกับการประกันภัยต่อ 
  -  เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ 
  -  เงินสดรับจากเงินสมทบ  
  -  เงินสดจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง 
  -  เงินสดจ่ายค่าจ้างและค่าบ าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง เป็นต้น   
 6.2  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flows from Investing Activities) เป็นกระแสเงินสดที่
เกิดจากการได้มาและจ าหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด เช่น 
  -  เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
  -  เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ 
  -  เงินสดรับจากการขายที่ดิน เป็นต้น 
 6.3  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (Cash Flows from Financing Activities) เป็นกระแสเงินสด
ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืมของกิจการ เช่น 
  -  เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
  -  เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ หรือเงินเพิ่มทุนจากส านักงานใหญ่ 
  -  เงินสดจ่ายคืนเงินต้นให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้ 
  -  เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น เป็นต้น 
 รูปแบบงบกระแสเงินสดของบริษัทประกันวินาศภัยแสดงได้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6. งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) 
 งบกระแสเงินสดเป็นงบที่แสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดในระหว่างงวดบัญชี โดยแสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในยอดคงเหลือของเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน 
 6.1  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (Cash Flows from Operating Activities) เป็นกระแสเงินสด
ซึ่งเกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และจากกิจกรรมอ่ืนที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีทั้งด้านรับและด้านจ่าย เช่น 
  -  เงินสดรับเบี้ยประกันภัยจากการรับประกันภัยโดยตรง 
  -  เงินสดรับจ่ายเก่ียวกับการประกันภัยต่อ 
  -  เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ 
  -  เงินสดรับจากเงินสมทบ  
  -  เงินสดจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง 
  -  เงินสดจ่ายค่าจ้างและค่าบ าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง เป็นต้น   
 6.2  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flows from Investing Activities) เป็นกระแสเงินสดที่
เกิดจากการได้มาและจ าหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด เช่น 
  -  เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
  -  เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ 
  -  เงินสดรับจากการขายที่ดิน เป็นต้น 
 6.3  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (Cash Flows from Financing Activities) เป็นกระแสเงินสด
ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืมของกิจการ เช่น 
  -  เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
  -  เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ หรือเงินเพิ่มทุนจากส านักงานใหญ่ 
  -  เงินสดจ่ายคืนเงินต้นให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้ 
  -  เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น เป็นต้น 
 รูปแบบงบกระแสเงินสดของบริษัทประกันวินาศภัยแสดงได้ดังต่อไปนี้ 
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 งบกระแสเงินสดของบริษัทประกันวินาศภัย 
 
 

บริษัท................................ ประกันวินาศภัย 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่........................... 25X1 และ 25X0 
               หน่วย: บาท 

 25X1 25X0 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน   
 เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง xxx xxx 
 เงินรับ (เงินจ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ xxx xxx 
 ดอกเบี้ยรับ xxx xxx 
 เงินปันผลรับ xxx xxx 
 รายได้จากการลงทุนอื่น xxx xxx 
 รายได้อื่น xxx xxx 
 ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (xxx) (xxx) 
 ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (xxx) (xxx) 
 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (xxx) (xxx) 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (xxx) (xxx) 
 ค่าใช้จ่ายอื่น (xxx) (xxx) 
 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (xxx) (xxx) 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ (xxx) (xxx) 
 เงินให้กู้ยมื (xxx) (xxx) 
 เงินลงทุนอ่ืน (xxx) (xxx) 
 เงินฝากสถาบันการเงิน (xxx) (xxx) 
 ......................................... ___ ___ 
 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน xxx xxx 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน   
 ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ xxx xxx 
 ......................................... ___ ___ 
 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการลงทุน xxx xxx 
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 งบกระแสเงินสดของบริษัทประกันวินาศภัย (ต่อ) 
 

 
                        หน่วย: บาท 
 25X1 25X0 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน   
 เงินเพิ่มทุน/เงินเพิ่มทุนจากส านักงานใหญ่* xxx xxx 
 เงินกู้ยืม xxx xxx 
 เงินปันผลผู้ถือหุ้น (xxx) (xxx) 
   
 ......................................... ___ ___ 
 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน xxx xxx 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ xxx xxx 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี xxx xxx 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี xxx xxx 

 
 
* ใช้ส าหรับสาขาของบริษัทต่างประเทศ 
หมายเหตุ: 1. ในกรณีที่ดอกเบี้ยจ่ายมีนัยส าคัญและได้แยกแสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนให้แสดงในงบกระแสเงินสดในล าดับ

 ก่อนรายการภาษีเงินได้ 
2. การแสดงรายการภายใต้กระแสเงินสดจากกิจกรรมแต่ละประเภทให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน

 การบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
 

 การแปลความหมายของงบกระแสเงินสด เงินสดสุทธิจากกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความหมายดังนี้ 
  1)  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมด าเนินงานเป็นกิจกรรมหลักที่ส าคัญที่สุด คือเป็น
กิจกรรมก่อให้เกิดรายได้หรือหาก าไร การที่บริษัทประกันวินาศภัยมีก าไรนั้น มิได้หมายความว่า จะมีเงินสดเพิ่มขึ้น
เสมอไป ทั้งนี้เพราะก าไรขาดทุนค านวณจากเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) กล่าวคือรายได้ ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นงวดไหน 
จะบันทึกเป็นของงวดนั้น ซึ่งรายได้บางรายการยังไม่ได้รับเงิน และค่าใช้จ่ายบางรายการยังไม่ได้จ่ายเงิน แต่กระแสเงินสด
จากการด าเนินงานเป็นการวิเคราะห์จากเงินสดได้มาและเงินสดใช้ไปจากการด าเนินงานในงวดนั้น ๆ ดังนั้น การที่
บริษัทมีผลก าไร เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานอาจเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้  
   -   ถ้าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นบวก แสดงถึงความสามารถของผู้บริหารในการสร้าง
เงินสดขึ้นเองภายในกิจการ โดยสามารถจัดหาเงินสดได้มากกว่าการจ่ายเป็นเงินสด ท าให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น หาก
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องย่อมแสดงถึงความส าเร็จของกิจการในระยะยาว 
   -   ในทางตรงข้าม ถ้าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานติดลบ แสดงถึงความสามารถในการสร้าง
เงินสดขึ้นเองภายในกิจการมีน้อย กล่าวคือเงินสดได้มาจากการด าเนินงานน้อยกว่าเงินสดที่ต้องใช้ ส่งผลให้เงินสด  
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 งบกระแสเงินสดของบริษัทประกันวินาศภัย 
 
 

บริษัท................................ ประกันวินาศภัย 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่........................... 25X1 และ 25X0 
               หน่วย: บาท 

 25X1 25X0 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน   
 เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง xxx xxx 
 เงินรับ (เงินจ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ xxx xxx 
 ดอกเบี้ยรับ xxx xxx 
 เงินปันผลรับ xxx xxx 
 รายได้จากการลงทุนอื่น xxx xxx 
 รายได้อื่น xxx xxx 
 ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (xxx) (xxx) 
 ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (xxx) (xxx) 
 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (xxx) (xxx) 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (xxx) (xxx) 
 ค่าใช้จ่ายอื่น (xxx) (xxx) 
 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (xxx) (xxx) 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ (xxx) (xxx) 
 เงินให้กู้ยมื (xxx) (xxx) 
 เงินลงทุนอ่ืน (xxx) (xxx) 
 เงินฝากสถาบันการเงิน (xxx) (xxx) 
 ......................................... ___ ___ 
 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน xxx xxx 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน   
 ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ xxx xxx 
 ......................................... ___ ___ 
 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการลงทุน xxx xxx 
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 งบกระแสเงินสดของบริษัทประกันวินาศภัย (ต่อ) 
 

 
                        หน่วย: บาท 
 25X1 25X0 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน   
 เงินเพิ่มทุน/เงินเพิ่มทุนจากส านักงานใหญ่* xxx xxx 
 เงินกู้ยืม xxx xxx 
 เงินปันผลผู้ถือหุ้น (xxx) (xxx) 
   
 ......................................... ___ ___ 
 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน xxx xxx 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ xxx xxx 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี xxx xxx 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี xxx xxx 

 
 
* ใช้ส าหรับสาขาของบริษัทต่างประเทศ 
หมายเหตุ: 1. ในกรณีที่ดอกเบี้ยจ่ายมีนัยส าคัญและได้แยกแสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนให้แสดงในงบกระแสเงินสดในล าดับ

 ก่อนรายการภาษีเงินได้ 
2. การแสดงรายการภายใต้กระแสเงินสดจากกิจกรรมแต่ละประเภทให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน

 การบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
 

 การแปลความหมายของงบกระแสเงินสด เงินสดสุทธิจากกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความหมายดังนี้ 
  1)  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมด าเนินงานเป็นกิจกรรมหลักที่ส าคัญที่สุด คือเป็น
กิจกรรมก่อให้เกิดรายได้หรือหาก าไร การที่บริษัทประกันวินาศภัยมีก าไรนั้น มิได้หมายความว่า จะมีเงินสดเพิ่มขึ้น
เสมอไป ทั้งนี้เพราะก าไรขาดทุนค านวณจากเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) กล่าวคือรายได้ ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นงวดไหน 
จะบันทึกเป็นของงวดนั้น ซึ่งรายได้บางรายการยังไม่ได้รับเงิน และค่าใช้จ่ายบางรายการยังไม่ได้จ่ายเงิน แต่กระแสเงินสด
จากการด าเนินงานเป็นการวิเคราะห์จากเงินสดได้มาและเงินสดใช้ไปจากการด าเนินงานในงวดนั้น ๆ ดังนั้น การที่
บริษัทมีผลก าไร เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานอาจเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้  
   -   ถ้าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นบวก แสดงถึงความสามารถของผู้บริหารในการสร้าง
เงินสดขึ้นเองภายในกิจการ โดยสามารถจัดหาเงินสดได้มากกว่าการจ่ายเป็นเงินสด ท าให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น หาก
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องย่อมแสดงถึงความส าเร็จของกิจการในระยะยาว 
   -   ในทางตรงข้าม ถ้าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานติดลบ แสดงถึงความสามารถในการสร้าง
เงินสดขึ้นเองภายในกิจการมีน้อย กล่าวคือเงินสดได้มาจากการด าเนินงานน้อยกว่าเงินสดที่ต้องใช้ ส่งผลให้เงินสด  
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ขาดมือ ซึ่งหากมีผลติดลบอย่างต่อเนื่อง ย่อมท าให้ผู้เอาประกันภัย นักลงทุนและเจ้าหนี้ขาดความเชื่อมั่น ซึ่งส่งผลเสีย
ต่อชื่อเสียงของกิจการ 
  2)  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เป็นการพิจารณาว่าผู้บริหารกิจการได้จัดหาสินทรัพย์ถาวรใหม่
เพิ่มข้ึนมากน้อยเพียงไร  
    -  ถ้าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนเป็นบวก แสดงว่าบริษัทมีขายสินทรัพย์ลงทุน หรือสินทรัพย์
ถาวรเก่าออกไปมากกว่าการจ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินทรัพย์ลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวรใหม่เพิ่ม จึงไม่จ าเป็นต้องจัดหาเงินสด
เพิ่มเติมจากกิจกรรมอ่ืนๆ 
   -  แต่หากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนติดลบ แสดงว่าบริษัทมีการจ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินทรัพย์ 
ลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวรใหม่เพิ่มมากกว่าการขายสินทรัพย์ถาวรเก่าออกไป ซึ่งต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมด าเนินงานซึ่งเป็นกิจกรรมหลักมีเพียงพอหรือไม่ หากเพียงพอก็แสดงถึงประสิทธิภาพของผู้บริหารในการสร้าง
เงินสดขึ้นเองภายในกิจการ แต่หากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานไม่เพียงพอ แสดงว่าบริษัทจึงต้องใช้เงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงินเพื่อการลงทุน 
    3)  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เป็นการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการจัดหาเงินของบริษัท
ประกันวินาศภัย ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนเพื่อความเติบโตของบริษัทในระยะยาวประกอบด้วย เงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ด าเนินงาน เงินสดรับจากการขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้น และเงินกู้หรือภาระผูกพันระยะยาว ซึ่งเงินกู้หรือภาระผูกพันระยะยาว
เป็นแหล่งเงินทุนที่มีความเสี่ยงมากที่สุด เพราะกิจการมีภาระการจ่ายดอกเบี้ยและคืนหนี้สินเมื่อครบก าหนด กระแส-
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจึงเป็นการเปรียบเทียบเงินสดที่ได้มากับเงินสดที่ต้องใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน ซึ่งเงินสด
สุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินอาจเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ การแปลความหมายของกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
มักเป็นการเปรียบเทียบเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานกับเงินสดที่จ่ายคืนภาระหนี้สินระยะยาวในงวดนั้น 
    -  หากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานมากกว่าเงินสดจ่ายคืนเงินกู้หรือภาระหนี้สินในงวดนั้น 
แสดงว่าผู้บริหารสามารถสร้างเงินสดขึ้นเองภายในกิจการเพียงพอส าหรับการจ่ายคืนภาระหนี้สิน ส่งผลให้กิจการมี
ความเสี่ยงน้อยในการจัดหาเงิน  
    -   แต่หากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานน้อยกว่าเงินสดจ่ายคืนเงินกู้หรือภาระหนี้สินในงวด
นั้น แสดงว่าความสามารถในการสร้างเงินสดขึ้นเองภายในกิจการไม่เพียงพอส าหรับการจ่ายคืนภาระหนี้สิน ส่งผลให้
กิจการมีความเสี่ยงมากในการจัดหาเงิน 
 
7. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statement) 
 บริษัทประกันวินาศภัยต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่องสัญญาประกันภัยได้ให้แนวทางในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผย มี 3 ส่วน 
ได้แก่ หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ ประมาณการและข้อสมมติฐาน และข้อมูลเพิ่มเติมและการบริหาร
ความเสี่ยง ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตามมาตรฐานการบัญชี และตัวอย่างการเปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินบางรายการเท่านั้น 
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 7.1 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตามมาตรฐานการบัญชี มีดังนี้ 
7.1.1 การเปิดเผยข้อมูลเพื่อระบุและอธิบายถึงจ านวนเงินในงบการเงินที่เกิดจากสัญญาประกันภัย 

เช่น 
  1) นโยบายการบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัย และสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่

เก่ียวข้อง 
  2) สินทรัพย์ หนี้สิน และค่าใช้จ่าย ที่รับรู้ในงบการเงิน 
  3) การกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินจากสัญญาประกันภัย สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 

และต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) เป็นต้น 
7.1.2 การเปิดเผยลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย เช่น 
  1) วัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย 

และวิธีการที่จะใช้จัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น 
  2) ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย (ทั้งก่อนและหลังการใช้การประกันภัยต่อเพื่อ

ลดความเสี่ยง) รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ 
    (1) ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย ซึ่งความเสี่ยงจากการประเมิน

ส ารองประกันภัยต่ าไปซึ่งอาจไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่เพียงพอต่อค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้
ประเมินไว้ตามสัญญาประกันภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

   (2) การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย รวมถึงวิธีการที่ผู้บริหารใช้เพื่อ
พิจารณาการกระจุกตัวของความเสี่ยงดังกล่าว และการอธิบายถึงลักษณะร่วมที่ระบุถึงการกระจุกตัวแต่ละประเภท 
เช่น ประเภทของเหตุการณ์ที่รับประกันภัย พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือสกุลเงิน เป็นต้น 
      (3)  จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับจ านวนที่ประมาณการไว้ โดยต้อง
เปิดเผยย้อนหลังตั้งแต่รอบบัญชีที่ค่าสินไหมทดแทนที่มีสาระส าคัญล่าสุดเกิดขึ้น ซึ่งค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวยังคงมี
ความไม่แน่นอนเก่ียวกับจ านวนเงินและระยะเวลาของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนั้น แต่ไม่จ าเป็นต้องย้อนหลังไปเกิน
กว่าสิบปี และไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยค่าสินไหมทดแทนหากความไม่แน่นอนของจ านวนเงินและจังหวะเวลาการจ่าย 
ค่าสินไหมทดแทนสามารถยุติได้ภายในหนึ่งปี เป็นต้น 
   3) ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านสภาพคล่อง และด้านตลาด ซึ่งต้องเปิดเผยตาม
แนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทาง
การเงิน 
 7.2 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในที่นี้จะยกตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลของ 
2 รายการคือ เบี้ยประกันภัยค้างรับกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 
  7.2.1 เบี้ยประกันภัยค้างรับ 
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 และ 25X0 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัย
โดยตรง โดยจ าแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างช าระนับตั้งแต่วันครบก าหนดช าระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย
แสดงได้ดังนี้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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5-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั   
 

 

ขาดมือ ซึ่งหากมีผลติดลบอย่างต่อเนื่อง ย่อมท าให้ผู้เอาประกันภัย นักลงทุนและเจ้าหนี้ขาดความเชื่อมั่น ซึ่งส่งผลเสีย
ต่อชื่อเสียงของกิจการ 
  2)  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เป็นการพิจารณาว่าผู้บริหารกิจการได้จัดหาสินทรัพย์ถาวรใหม่
เพิ่มข้ึนมากน้อยเพียงไร  
    -  ถ้าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนเป็นบวก แสดงว่าบริษัทมีขายสินทรัพย์ลงทุน หรือสินทรัพย์
ถาวรเก่าออกไปมากกว่าการจ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินทรัพย์ลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวรใหม่เพิ่ม จึงไม่จ าเป็นต้องจัดหาเงินสด
เพิ่มเติมจากกิจกรรมอ่ืนๆ 
   -  แต่หากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนติดลบ แสดงว่าบริษัทมีการจ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินทรัพย์ 
ลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวรใหม่เพิ่มมากกว่าการขายสินทรัพย์ถาวรเก่าออกไป ซึ่งต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมด าเนินงานซึ่งเป็นกิจกรรมหลักมีเพียงพอหรือไม่ หากเพียงพอก็แสดงถึงประสิทธิภาพของผู้บริหารในการสร้าง
เงินสดขึ้นเองภายในกิจการ แต่หากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานไม่เพียงพอ แสดงว่าบริษัทจึงต้องใช้เงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงินเพื่อการลงทุน 
    3)  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เป็นการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการจัดหาเงินของบริษัท
ประกันวินาศภัย ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนเพื่อความเติบโตของบริษัทในระยะยาวประกอบด้วย เงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ด าเนินงาน เงินสดรับจากการขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้น และเงินกู้หรือภาระผูกพันระยะยาว ซึ่งเงินกู้หรือภาระผูกพันระยะยาว
เป็นแหล่งเงินทุนที่มีความเสี่ยงมากที่สุด เพราะกิจการมีภาระการจ่ายดอกเบี้ยและคืนหนี้สินเมื่อครบก าหนด กระแส-
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจึงเป็นการเปรียบเทียบเงินสดที่ได้มากับเงินสดที่ต้องใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน ซึ่งเงินสด
สุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินอาจเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ การแปลความหมายของกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
มักเป็นการเปรียบเทียบเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานกับเงินสดที่จ่ายคืนภาระหนี้สินระยะยาวในงวดนั้น 
    -  หากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานมากกว่าเงินสดจ่ายคืนเงินกู้หรือภาระหนี้สินในงวดนั้น 
แสดงว่าผู้บริหารสามารถสร้างเงินสดขึ้นเองภายในกิจการเพียงพอส าหรับการจ่ายคืนภาระหนี้สิน ส่งผลให้กิจการมี
ความเสี่ยงน้อยในการจัดหาเงิน  
    -   แต่หากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานน้อยกว่าเงินสดจ่ายคืนเงินกู้หรือภาระหนี้สินในงวด
นั้น แสดงว่าความสามารถในการสร้างเงินสดขึ้นเองภายในกิจการไม่เพียงพอส าหรับการจ่ายคืนภาระหนี้สิน ส่งผลให้
กิจการมีความเสี่ยงมากในการจัดหาเงิน 
 
7. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statement) 
 บริษัทประกันวินาศภัยต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่องสัญญาประกันภัยได้ให้แนวทางในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผย มี 3 ส่วน 
ได้แก่ หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ ประมาณการและข้อสมมติฐาน และข้อมูลเพิ่มเติมและการบริหาร
ความเสี่ยง ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตามมาตรฐานการบัญชี และตัวอย่างการเปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินบางรายการเท่านั้น 
 
 

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษทัประกันวินาศภัย     5-23 

 

 7.1 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตามมาตรฐานการบัญชี มีดังนี้ 
7.1.1 การเปิดเผยข้อมูลเพื่อระบุและอธิบายถึงจ านวนเงินในงบการเงินที่เกิดจากสัญญาประกันภัย 

เช่น 
  1) นโยบายการบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัย และสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่

เก่ียวข้อง 
  2) สินทรัพย์ หนี้สิน และค่าใช้จ่าย ที่รับรู้ในงบการเงิน 
  3) การกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินจากสัญญาประกันภัย สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 

และต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) เป็นต้น 
7.1.2 การเปิดเผยลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย เช่น 
  1) วัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย 

และวิธีการที่จะใช้จัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น 
  2) ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย (ทั้งก่อนและหลังการใช้การประกันภัยต่อเพื่อ

ลดความเสี่ยง) รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ 
    (1) ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย ซึ่งความเสี่ยงจากการประเมิน

ส ารองประกันภัยต่ าไปซึ่งอาจไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่เพียงพอต่อค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้
ประเมินไว้ตามสัญญาประกันภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

   (2) การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย รวมถึงวิธีการที่ผู้บริหารใช้เพื่อ
พิจารณาการกระจุกตัวของความเสี่ยงดังกล่าว และการอธิบายถึงลักษณะร่วมที่ระบุถึงการกระจุกตัวแต่ละประเภท 
เช่น ประเภทของเหตุการณ์ที่รับประกันภัย พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือสกุลเงิน เป็นต้น 
      (3)  จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับจ านวนที่ประมาณการไว้ โดยต้อง
เปิดเผยย้อนหลังตั้งแต่รอบบัญชีที่ค่าสินไหมทดแทนที่มีสาระส าคัญล่าสุดเกิดขึ้น ซึ่งค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวยังคงมี
ความไม่แน่นอนเก่ียวกับจ านวนเงินและระยะเวลาของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนั้น แต่ไม่จ าเป็นต้องย้อนหลังไปเกิน
กว่าสิบปี และไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยค่าสินไหมทดแทนหากความไม่แน่นอนของจ านวนเงินและจังหวะเวลาการจ่าย 
ค่าสินไหมทดแทนสามารถยุติได้ภายในหนึ่งปี เป็นต้น 
   3) ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านสภาพคล่อง และด้านตลาด ซึ่งต้องเปิดเผยตาม
แนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทาง
การเงิน 
 7.2 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในที่นี้จะยกตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลของ 
2 รายการคือ เบี้ยประกันภัยค้างรับกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 
  7.2.1 เบี้ยประกันภัยค้างรับ 
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 และ 25X0 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัย
โดยตรง โดยจ าแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างช าระนับตั้งแต่วันครบก าหนดช าระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย
แสดงได้ดังนี้ 
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               (หน่วย: พันบาท) 
        31 ธันวาคม 
 25X1 25X0 
ยังไม่ถึงก าหนดรับช าระ  1,698,669 1,685,324 
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 288,854 200,488 
ค้างรับ 31-60 วัน 111,378 101,510 
ค้างรับ 61-90 วัน 85,243 54,176 
ค้างรับ 91 วัน-1 ปี 117,823 94,748 
ค้างรับเกินกว่า 1 ป ี      22,982                22,160 
รวม 2,324,949 2,158,406 
หัก:  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (22,981)               (22,160) 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ-สุทธิ   2,301,968            2,136,246 
 
   ส าหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากคนกลางประกันภัย บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่าก าหนดรับช าระ บริษัทฯ ได้ด าเนินการตาม
กฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นกรณีไป 
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  7.2.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จ าแนกตามการจัดประเภทเงินลงทุน 
 (หน่วย: พันบาท) 

 31 ธันวาคม 
 25X1 25X0 
 ราคาทุน/ราคา

ทุนตัดจ าหน่าย 
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ราคา

ทุนตัดจ าหน่าย 
มูลค่ายุติธรรม 

 
เงินลงทุนเผื่อขาย 

    

หลักทรัพย์รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ 1,894,340 1,901,523 1,675,387 1,708,230 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,092,028 1,115,813 1,112,692 1,149,436 
ตราสารทุน 6,568,477 34,121,693 6,343,343 36,700,593 
 รวม 9,554,845 37,139,029 9,131,422 39,558,269 
บวก ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 27,584,184 - 30,426,847 - 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 37,139,029 37,139,029 39,558,269 39,558,269 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด     
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก าหนด     
 เกินกว่า 3 เดือน 7,830,656  7,323,399  
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 7,830,656  7,323,399  
เงินลงทุนทั่วไป     
 ตราสารทุนในประเทศ 609,235  490,479  
 ตราสารทุนต่างประเทศ 166,120  166,120  
รวม 775,355  656,599  
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (88,182)  (105,656)  
เงินลงทุนทั่วไป-สุทธิ 687,173  550,943  
เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ 45,656,858  47,432,611  
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               (หน่วย: พันบาท) 
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ค้างรับเกินกว่า 1 ป ี      22,982                22,160 
รวม 2,324,949 2,158,406 
หัก:  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (22,981)               (22,160) 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ-สุทธิ   2,301,968            2,136,246 
 
   ส าหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากคนกลางประกันภัย บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่าก าหนดรับช าระ บริษัทฯ ได้ด าเนินการตาม
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  7.2.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จ าแนกตามการจัดประเภทเงินลงทุน 
 (หน่วย: พันบาท) 
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มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ราคา

ทุนตัดจ าหน่าย 
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รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 37,139,029 37,139,029 39,558,269 39,558,269 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด     
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก าหนด     
 เกินกว่า 3 เดือน 7,830,656  7,323,399  
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 7,830,656  7,323,399  
เงินลงทุนทั่วไป     
 ตราสารทุนในประเทศ 609,235  490,479  
 ตราสารทุนต่างประเทศ 166,120  166,120  
รวม 775,355  656,599  
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (88,182)  (105,656)  
เงินลงทุนทั่วไป-สุทธิ 687,173  550,943  
เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ 45,656,858  47,432,611  
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  7.2.3 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
                     (หน่วย: พันบาท) 

          31 ธันวาคม 
 25X1 25X0 
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ  5,192,863 5,320,265 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 2,161,996 2,152,153 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 502,555 535,472 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 1,081,019 1,025,725 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 782,831 765,934 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 909,403 981,001 
ค่าใช้จ่ายลงทุน  1,447 494 
ต้นทุนทางการเงิน            3,768             4,031 
  รวม 10,635,882 10,785,075 
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เรื่องท่ี 5.2  
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน 
  
 
 งบการเงินแสดงในรูปของรายงานต่างๆ ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด งบการเงิน
ที่ต้องจัดท า ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ  
งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส่วนบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเป็นบริษัทจ ากัด งบการเงินที่ต้อง
จัดท าคือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน แต่งบการเงินนั้นเองไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงจุดดีและจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานของกิจการมากนัก 
เพราะข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลเชิงสรุป ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่อไป 
 
1. ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
 การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท
ประกันวินาศภัย โดยน าข้อมูลที่ได้มาจากงบการเงินและข้อมูลจากรายงานอ่ืนมาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคงทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน 
ความสามารถในการหาก าไร และประสิทธิภาพด้านการตลาด ซึ่งนายหน้าประกันวินาศภัยสามารถน ามาใช้เครื่องมือ
ในการประเมินบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลทางการเงินที่นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายก็คือ งบการเงิน 
ดังนั้น การศึกษาและวิเคราะห์งบการเงินจะช่วยให้นายหน้าประกันวินาศภัยทราบถึงข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ
ทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ ได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน 
 การวิเคราะห์งบการเงินโดยการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถ
ประเมินบริษัท โดยวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินมีดังนี้ 
 2.1  เพื่อใช้วัดความเข้มแข็งของฐานะการเงินและความสามารถในการด าเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน
เป็นงบที่แสดงสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น คือแสดงถึงทรัพยากรที่มีอยู่และแหล่งเงินทุนจากทั้งภาระหนี้สินที่
ต้องช าระในอนาคตและจากส่วนของเจ้าของ หากมีการบริหารงานท่ีเหมาะสมจะช่วยให้ฐานะการเงินของบริษัทมี 
ความเข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว ส าหรับงบก าไรขาดทุนนั้นแสดงถึงความสามารถในการด าเนินงานโดยแสดงผลลัพธ์
จากการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย หากมีผลก าไรจะส่งผลต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือก าไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
สนับสนุนความเข้มแข็งของฐานะการเงินมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน หากการบริหารงานผิดพลาดท าให้ประสบผล
ขาดทุน ก็จะส่งผลทางลบต่อฐานะการเงิน ดังนั้น การวิเคราะห์งบการเงินจึงช่วยวัดทั้งความเข้มแข็งของฐานะการเงิน
และความสามารถในการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
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 25X1 25X0 
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ  5,192,863 5,320,265 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 2,161,996 2,152,153 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 502,555 535,472 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 1,081,019 1,025,725 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 782,831 765,934 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 909,403 981,001 
ค่าใช้จ่ายลงทุน  1,447 494 
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เรื่องท่ี 5.2  
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน 
  
 
 งบการเงินแสดงในรูปของรายงานต่างๆ ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด งบการเงิน
ที่ต้องจัดท า ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ  
งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส่วนบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเป็นบริษัทจ ากัด งบการเงินที่ต้อง
จัดท าคือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน แต่งบการเงินนั้นเองไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงจุดดีและจุดบกพร่องที่เกิด ข้ึนจากการบริหารงานของกิจการมากนัก 
เพราะข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลเชิงสรุป ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่อไป 
 
1. ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
 การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท
ประกันวินาศภัย โดยน าข้อมูลที่ได้มาจากงบการเงินและข้อมูลจากรายงานอ่ืนมาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคงทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน 
ความสามารถในการหาก าไร และประสิทธิภาพด้านการตลาด ซึ่งนายหน้าประกันวินาศภัยสามารถน ามาใช้เครื่องมือ
ในการประเมินบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลทางการเงินที่นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายก็คือ งบการเงิน 
ดังนั้น การศึกษาและวิเคราะห์งบการเงินจะช่วยให้นายหน้าประกันวินาศภัยทราบถึงข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ
ทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ ได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน 
 การวิเคราะห์งบการเงินโดยการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถ
ประเมินบริษัท โดยวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินมีดังนี้ 
 2.1  เพื่อใช้วัดความเข้มแข็งของฐานะการเงินและความสามารถในการด าเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน
เป็นงบที่แสดงสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น คือแสดงถึงทรัพยากรที่มีอยู่และแหล่งเงินทุนจากทั้งภาระหนี้สินที่
ต้องช าระในอนาคตและจากส่วนของเจ้าของ หากมีการบริหารงานท่ีเหมาะสมจะช่วยให้ฐานะการเงินของบริษัทมี 
ความเข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว ส าหรับงบก าไรขาดทุนนั้นแสดงถึงความสามารถในการด าเนินงานโดยแสดงผลลัพธ์
จากการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย หากมีผลก าไรจะส่งผลต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือก าไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
สนับสนุนความเข้มแข็งของฐานะการเงินมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน หากการบริหารงานผิดพลาดท าให้ประสบผล
ขาดทุน ก็จะส่งผลทางลบต่อฐานะการเงิน ดังนั้น การวิเคราะห์งบการเงินจึงช่วยวัดทั้งความเข้มแข็งของฐานะการเงิน
และความสามารถในการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
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 2.2  เพื่อทราบถึงจุดดีและจุดบกพร่องเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ข้อมูลจากงบแสดง
ฐานะการเงินสามารถใช้ในการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัท ซึ่งหากวิเคราะห์ร่วมกับรายการในงบก าไรขาดทุน ก็จะ
ท าให้ทราบถึงข้อดีและข้อบกพร่องในด้านอ่ืนๆ เป็นต้นว่า ด้านความมั่นคงทางการเงิน และด้านความสามารถในการ
หาก าไร 
 2.3 เพื่อประมาณการแนวโน้มในอนาคต การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท
ประกันวินาศภัยในหลายงวดบัญชี ผลที่ได้จะช่วยในการประมาณการแนวโน้มในอนาคตได้ 
 2.4 เพื่อใช้เป็นสิ่งเตือนภัยล่วงหน้า นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถพิจารณาอัตราส่วนจากการวิเคราะห์
โดยเปรียบเทียบกับอัตราส่วนมาตรฐาน หรือจ านวนเงินหรืออัตราส่วนในระดับที่ยอมรับ ท าให้ทราบถึงปัญหาและเป็น
สิ่งที่เตือนภัย เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ผู้เอาประกันภัยต่อไป 
 2.5  เพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท การวิเคราะห์รายงานในงบการเงินจะเป็นการ
ส่งเสริมให้บริษัทประกันวินาศภัยได้ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของส านักงานใหญ่ ต้องไม่ต่ ากว่า 
50 ล้านบาท เป็นต้น  
 2.6  เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัท  การวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
งบการเงินช่วยให้ผู้ลงทุน ผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัย เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียอื่นมั่นใจในฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย เช่น นายหน้าประกันวินาศภัย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้มั่นใจ
ในความมั่นคงของบริษัท เป็นต้น 
 
3. ขั้นตอนของการวิเคราะห์งบการเงิน 
 การวิเคราะห์งบการเงินแบ่งออกเป็น 6 ข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินอาจ
แตกต่างตามการใช้ประโยชน์หรือบริหารงาน เช่น ใช้ในการจัดท างบประมาณ ใช้ในการควบคุมหรือการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยการน าผลงานจริงมาเปรียบเทียบกับแผนงานที่ตั้งไว้ รวมทั้งเปรียบเทียบกับจ านวนเงินหรือ
อัตราส่วนที่ใช้เป็นมาตรฐาน  
 ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลงบการเงินที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ เป็นการเก็บข้อมูลที่ต้องน ามาใช้ในการวิเคราะห์
จากงบการเงินของบริษัทเอง หรือของบริษัทอ่ืนที่ต้องการเปรียบเทียบ ส าหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 3 ปี 5 ปี  
เป็นต้น  
 ขั้นที่ 3 จัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ โดยจัดข้อมูลให้สามารถน าไปวิเคราะห์ได้สะดวก
ตามวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ งบการเงินบางลักษณะ เช่น งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ าแนกค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการ อาจต้องน ารายการมาจัดเพื่อให้เปรียบเทียบกับกิจการอื่นซึ่งจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ เป็นต้น 
 ขั้นที่ 4 เลือกวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน วิธีการวิเคราะห์ที่ใช้กันโดยทั่วไป ได้แก่ การวิเคราะห์งบการเงิน
เป็นอัตราร้อยละ และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงิน โดยวิเคราะห์ตามวิธีการต่างๆ ตามขั้นที่ 4 แล้วน าไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนด  
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 ขั้นที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์งบการเงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
โดยจัดท ารายงานเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
4. วิธีการวิเคราะห์งบการเงิน 
 วิธีการวิเคราะห์งบการเงินในที่นี้จะเป็นการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินแสดง
ความสัมพันธ์ของรายการในงบการเงิน โดยเปรียบเทียบกันในลักษณะอัตราส่วน รายการที่มาเปรียบเทียบกันนั้น
จะต้องมีความเก่ียวข้องกัน หน่วยที่ค านวณได้อาจแสดงในรูปของสัดส่วน อัตราร้อยละ ครั้ง เท่าหรือรอบ 
 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจประกันวินาศภัยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) ความมั่นคงทางการเงิน 
2) ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
3) ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ 
4) ความสามารถในการท าก าไร 
5) ประสิทธิภาพด้านการตลาด 

 ตัวเลขที่ค านวณได้จากอัตราส่วนใดๆ จะไม่ได้แสดงว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ เช่น อัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ลงทุนเท่ากับ 5 รอบ ตัวเลข 5 รอบดังกล่าวไม่ได้แสดงว่าการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจเพียงไร แต่จะมี
ความหมายก็ต่อเมื่อน าตัวเลขที่ค านวณได้ไปเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการเงิน มาตรฐานหรือช่วงที่ยอมรับได้ที่ใช้
เป็นเกณฑ์ต่อไป  

 
5. อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการเปรียบเทียบ 
 อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบมีหลายลักษณะ ดังนี้ 
 5.1  อัตราส่วนที่หน่วยงานภาครัฐก าหนด เป็นการเปรียบเทียบจ านวนเงินหรืออัตราส่วนทางการเงินปีปัจจุบัน
กับปีอ่ืนๆ อัตราส่วนหรือค่ามาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ได้ก าหนดไว้เป็นแนวทางการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยตาม ร่าง ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลบริษัทประกันที่มีการ
บริหารงานดีเด่น ประจ าปี 2559 ดังแสดงในตารางที่ 5.1 
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 2.2  เพื่อทราบถึงจุดดีและจุดบกพร่องเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ข้อมูลจากงบแสดง
ฐานะการเงินสามารถใช้ในการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัท ซึ่งหากวิเคราะห์ร่วมกับรายการในงบก าไรขาดทุน ก็จะ
ท าให้ทราบถึงข้อดีและข้อบกพร่องในด้านอ่ืนๆ เป็นต้นว่า ด้านความมั่นคงทางการเงิน และด้านความสามารถในการ
หาก าไร 
 2.3 เพื่อประมาณการแนวโน้มในอนาคต การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท
ประกันวินาศภัยในหลายงวดบัญชี ผลที่ได้จะช่วยในการประมาณการแนวโน้มในอนาคตได้ 
 2.4 เพื่อใช้เป็นสิ่งเตือนภัยล่วงหน้า นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถพิจารณาอัตราส่วนจากการวิเคราะห์
โดยเปรียบเทียบกับอัตราส่วนมาตรฐาน หรือจ านวนเงินหรืออัตราส่วนในระดับที่ยอมรับ ท าให้ทราบถึงปัญหาและเป็น
สิ่งที่เตือนภัย เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ผู้เอาประกันภัยต่อไป 
 2.5  เพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท การวิเคราะห์รายงานในงบการเงินจะเป็นการ
ส่งเสริมให้บริษัทประกันวินาศภัยได้ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของส านักงานใหญ่ ต้องไม่ต่ ากว่า 
50 ล้านบาท เป็นต้น  
 2.6  เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัท  การวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
งบการเงินช่วยให้ผู้ลงทุน ผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัย เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียอื่นมั่นใจในฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย เช่น นายหน้าประกันวินาศภัย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้มั่นใจ
ในความมั่นคงของบริษัท เป็นต้น 
 
3. ขั้นตอนของการวิเคราะห์งบการเงิน 
 การวิเคราะห์งบการเงินแบ่งออกเป็น 6 ข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินอาจ
แตกต่างตามการใช้ประโยชน์หรือบริหารงาน เช่น ใช้ในการจัดท างบประมาณ ใช้ในการควบคุมหรือการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยการน าผลงานจริงมาเปรียบเทียบกับแผนงานที่ตั้งไว้ รวมทั้งเปรียบเทียบกับจ านวนเงินหรือ
อัตราส่วนที่ใช้เป็นมาตรฐาน  
 ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลงบการเงินที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ เป็นการเก็บข้อมูลที่ต้องน ามาใช้ในการวิเคราะห์
จากงบการเงินของบริษัทเอง หรือของบริษัทอ่ืนที่ต้องการเปรียบเทียบ ส าหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 3 ปี 5 ปี  
เป็นต้น  
 ขั้นที่ 3 จัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ โดยจัดข้อมูลให้สามารถน าไปวิเคราะห์ได้สะดวก
ตามวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ งบการเงินบางลักษณะ เช่น งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ าแนกค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการ อาจต้องน ารายการมาจัดเพื่อให้เปรียบเทียบกับกิจการอื่นซึ่งจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ เป็นต้น 
 ขั้นที่ 4 เลือกวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน วิธีการวิเคราะห์ที่ใช้กันโดยทั่วไป ได้แก่ การวิเคราะห์งบการเงิน
เป็นอัตราร้อยละ และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงิน โดยวิเคราะห์ตามวิธีการต่างๆ ตามขั้นที่ 4 แล้วน าไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนด  
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 ขั้นที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์งบการเงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
โดยจัดท ารายงานเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
4. วิธีการวิเคราะห์งบการเงิน 
 วิธีการวิเคราะห์งบการเงินในที่นี้จะเป็นการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินแสดง
ความสัมพันธ์ของรายการในงบการเงิน โดยเปรียบเทียบกันในลักษณะอัตราส่วน รายการที่มาเปรียบเทียบกันนั้น
จะต้องมีความเก่ียวข้องกัน หน่วยที่ค านวณได้อาจแสดงในรูปของสัดส่วน อัตราร้อยละ ครั้ง เท่าหรือรอบ 
 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจประกันวินาศภัยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) ความมั่นคงทางการเงิน 
2) ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
3) ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ 
4) ความสามารถในการท าก าไร 
5) ประสิทธิภาพด้านการตลาด 

 ตัวเลขที่ค านวณได้จากอัตราส่วนใดๆ จะไม่ได้แสดงว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ เช่น อัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ลงทุนเท่ากับ 5 รอบ ตัวเลข 5 รอบดังกล่าวไม่ได้แสดงว่าการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจเพียงไร แต่จะมี
ความหมายก็ต่อเมื่อน าตัวเลขที่ค านวณได้ไปเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการเงิน มาตรฐานหรือช่วงที่ยอมรับได้ที่ใช้
เป็นเกณฑ์ต่อไป  

 
5. อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการเปรียบเทียบ 
 อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบมีหลายลักษณะ ดังนี้ 
 5.1  อัตราส่วนที่หน่วยงานภาครัฐก าหนด เป็นการเปรียบเทียบจ านวนเงินหรืออัตราส่วนทางการเงินปีปัจจุบัน
กับปีอ่ืนๆ อัตราส่วนหรือค่ามาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ได้ก าหนดไว้เป็นแนวทางการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยตาม ร่าง ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลบริษัทประกันที่มีการ
บริหารงานดีเด่น ประจ าปี 2559 ดังแสดงในตารางที่ 5.1 
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นโยบายของบริษัทในช่วงเวลาต่างๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านการด าเนินงานบางลักษณะ เป็นต้น ส่วนปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กฎหมาย คู่แข่งขัน เป็นต้น อัตราส่วนมาตรฐานของบริษัทเองมักใช้ใน
การจัดท างบประมาณทั้งระยะยาวและระยะสั้นตามแผนปฏิบัติงานต่อไป 
 5.5  อัตราส่วนของกิจการในปีต่างๆ เป็นการเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินปีปัจจุบันกับปีอ่ืนๆ ของ
บริษัทเอง 
 ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน จะสามารถศึกษาต่อไปในเรื่องที่ 5.3-5.7  
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ตารางที่ 5.1 ตัวอย่างค่ามาตรฐานของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย 
 

อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนหรือค่า
มาตรฐาน 

1. อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน   140% 
2. ส่วนของเจ้าของหรือส่วนของส านักงานใหญ่ (ราคาตามบัญชี)         30 ล้านบาท 
3. อัตราส่วนสภาพคล่อง  100% 
4. อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย  100% 
5. อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน -10% R 50% 
6. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ               0% 
7. อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน  60% 
8. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย  40% 
9. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ต่อเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามตาม  
   กฎหมาย ตามมาตรา 23  

   100% 

10. อัตราส่วนสินทรัพย์หนุนหลังที่จัดสรรไว้ต่อจ านวนเงินส ารองและจ านวน  
     หนี้สินและภาระผูกพัน ตามมาตรา 27/4 

   100% 

11. อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี -20% R 20% 
12. อัตราก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย -5% R 10% 
13. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม  90% 
14. อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ  80% 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (2559) 
 
 ทั้งนี้ อัตราส่วนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจประกันวินาศภัย 
 5.2 อัตราส่วนเฉลี่ยของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวมหรืออัตราส่วนของอุตสาหกรรม เป็นการน าข้อมูล
ทางการเงินของบริษัท ในธุรกิจประกันวินาศภัยมาหาค่าเฉลี่ย แต่อัตราส่วนเฉลี่ยนี้ได้มาจากกิจการมากมายหลาย
ระดับ ซึ่งมีความต่างกันในแง่ขนาด รายได้ สินทรัพย์ ท าเลที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้นการเปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนเฉลี่ยนี้ อาจให้เห็นเพียงภาพกว้างๆ ว่าบริษัทประกันวินาศภัยนั้นแตกต่างจากการด าเนินงานเฉลี่ยของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยโดยรวมอย่างไร 
  5.3 อัตราส่วนของบริษัทคู่แข่ง เป็นการเปรียบเทียบกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนที่เป็นคู่แข่งที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน ท าให้เห็นได้ชัดว่าผลการด าเนินงานดีหรือด้อยกว่าคู่แข่งขันในด้านใด 
 5.4 อัตราส่วนมาตรฐานของบริษัทเอง อัตราส่วนนี้เป็นการพิจารณาถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของ
กิจการเองในช่วงเวลาต่างๆ กัน ปัจจัยภายในจะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และต้นทุน 
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นโยบายของบริษัทในช่วงเวลาต่างๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านการด าเนินงานบางลักษณะ เป็นต้น ส่วนปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กฎหมาย คู่แข่งขัน เป็นต้น อัตราส่วนมาตรฐานของบริษัทเองมักใช้ใน
การจัดท างบประมาณทั้งระยะยาวและระยะสั้นตามแผนปฏิบัติงานต่อไป 
 5.5  อัตราส่วนของกิจการในปีต่างๆ เป็นการเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินปีปัจจุบันกับปีอ่ืนๆ ของ
บริษัทเอง 
 ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน จะสามารถศึกษาต่อไปในเรื่องที่ 5.3-5.7  
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อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนหรือค่า
มาตรฐาน 

1. อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน   140% 
2. ส่วนของเจ้าของหรือส่วนของส านักงานใหญ่ (ราคาตามบัญชี)         30 ล้านบาท 
3. อัตราส่วนสภาพคล่อง  100% 
4. อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย  100% 
5. อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน -10% R 50% 
6. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ               0% 
7. อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน  60% 
8. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย  40% 
9. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ต่อเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามตาม  
   กฎหมาย ตามมาตรา 23  

   100% 

10. อัตราส่วนสินทรัพย์หนุนหลังที่จัดสรรไว้ต่อจ านวนเงินส ารองและจ านวน  
     หนี้สินและภาระผูกพัน ตามมาตรา 27/4 

   100% 

11. อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี -20% R 20% 
12. อัตราก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย -5% R 10% 
13. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม  90% 
14. อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ  80% 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (2559) 
 
 ทั้งนี้ อัตราส่วนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจประกันวินาศภัย 
 5.2 อัตราส่วนเฉลี่ยของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวมหรืออัตราส่วนของอุตสาหกรรม เป็นการน าข้อมูล
ทางการเงินของบริษัท ในธุรกิจประกันวินาศภัยมาหาค่าเฉลี่ย แต่อัตราส่วนเฉลี่ยนี้ได้มาจากกิจการมากมายหลาย
ระดับ ซึ่งมีความต่างกันในแง่ขนาด รายได้ สินทรัพย์ ท าเลที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้นการเปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนเฉลี่ยนี้ อาจให้เห็นเพียงภาพกว้างๆ ว่าบริษัทประกันวินาศภัยนั้นแตกต่างจากการด าเนินงานเฉลี่ยของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยโดยรวมอย่างไร 
  5.3 อัตราส่วนของบริษัทคู่แข่ง เป็นการเปรียบเทียบกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนที่เป็นคู่แข่งที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน ท าให้เห็นได้ชัดว่าผลการด าเนินงานดีหรือด้อยกว่าคู่แข่งขันในด้านใด 
 5.4 อัตราส่วนมาตรฐานของบริษัทเอง อัตราส่วนนี้เป็นการพิจารณาถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของ
กิจการเองในช่วงเวลาต่างๆ กัน ปัจจัยภายในจะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และต้นทุน 
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เรื่องท่ี 5.3  
การวิเคราะหค์วามม่ันคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย 
  
 

การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความมั่นคงทางการเงิน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน รวมทั้งข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติม โดยเปรียบเทียบกับอัตราส่วนมาตรฐาน หรือช่วงที่ยอมรับได้ 
ตามที่ได้อธิบายไว้ในเรื่องที่ 5.2 

ส าหรับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของบทท่ี 5 นี้จะใช้ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 
 

บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 
                (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพย ์ 25X2 25X1 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 400 300 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ 2,300 2,200 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 4,800 5,100 
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ 150 200 
สินทรัพย์ลงทุน   
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 25,600 22,400 
 เงินให้กู้ยืม 
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

1,400 
400 

1,600 
300 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 300 200 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,200 1,100 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 240 200 
สินทรัพย์อื่น         210         400 
   
รวมสินทรัพย ์ 37,000 34,000 

 
 
 
 
 

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษทัประกันวินาศภัย     5-33 

 

 
บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 

                     (หน่วย: ล้านบาท) 
 25X2 25X1 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนี้สิน 

  

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 12,600 11,200 
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 1,000 1,100 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 140 80 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 320 250 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
หนี้สินอื่น 

 240 
 

110 

 เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 1,700 1,400 
 ค่านายหน้าค้างจ่าย 400 360 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 500 440 
  อื่นๆ         
   

     100    100  60  

รวมหนี้สิน 17,000 15,000 
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เรื่องท่ี 5.3  
การวิเคราะหค์วามม่ันคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย 
  
 

การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความมั่นคงทางการเงิน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน รวมทั้งข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติม โดยเปรียบเทียบกับอัตราส่วนมาตรฐาน หรือช่วงที่ยอมรับได้ 
ตามที่ได้อธิบายไว้ในเรื่องที่ 5.2 

ส าหรับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของบทท่ี 5 นี้จะใช้ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 
 

บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 
                (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพย ์ 25X2 25X1 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 400 300 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ 2,300 2,200 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 4,800 5,100 
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ 150 200 
สินทรัพย์ลงทุน   
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 25,600 22,400 
 เงินให้กู้ยืม 
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

1,400 
400 

1,600 
300 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 300 200 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,200 1,100 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 240 200 
สินทรัพย์อื่น         210         400 
   
รวมสินทรัพย ์ 37,000 34,000 

 
 
 
 
 

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษทัประกันวินาศภัย     5-33 

 

 
บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 

                     (หน่วย: ล้านบาท) 
 25X2 25X1 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนี้สิน 

  

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 12,600 11,200 
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 1,000 1,100 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 140 80 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 320 250 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
หนี้สินอื่น 

 240 
 

110 

 เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 1,700 1,400 
 ค่านายหน้าค้างจ่าย 400 360 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 500 440 
  อื่นๆ         
   

     100    100  60  

รวมหนี้สิน 17,000 15,000 
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บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 

                     (หน่วย: ล้านบาท) 
 25X2 25X1 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)   
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
ทุนเรือนหุ้น   
 ทุนจดทะเบียนออกจ าหน่ายและช าระแล้ว   
 หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1,000 1,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,500 1,500 
ก าไรสะสม   

จัดสรรแล้ว   
ส ารองตามกฎหมาย 100 100 
ส ารองอื่น 4,000 4,000 

ยังไม่ได้จัดสรร 7,400 6,600 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 6,000 5,800 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 20,000 19,000 
   
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 37,000 34,000 

 
 
 จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ในปี 25X2 และ 
25X1 เป็น 37,000 และ 34,000 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวม 17,000 และ 15,000 ล้านบาท ส าหรับส่วนของผู้ถือหุ้น
คือ 20,000 และ 19,000 ล้านบาท ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษทัประกันวินาศภัย     5-35 

 

 

บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 
  (หน่วย: ล้านบาท) 
 25X2 25X1 
รายได้   
เบี้ยประกันภัยรับ  16,000 14,700 
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (4,800) (4,600) 
 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  11,200  10,100 
บวก (หัก) ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น 
  รายได้ เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน 

  
 (100) 

 
(100) 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 11,100 10,000 
รายได้ค่าจ้างและบ าเหน็จ 1,100 1,000 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งแสดง  
  ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 
10 

 
10 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 990 940 
ก าไรจากเงินลงทุน 40 20 
รายได้อื่น             120                  100 
รวมรายได้ 13,360 12,070 
ค่าใช้จ่าย 
ค่าสินไหมทดแทน 

 
7,000 

 
6,800 

หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (1,500) (1,200) 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 2,100 2,000 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 1,800 1,700 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 1,000 960 
ค่าใช้จ่ายลงทุน 80 80 
ต้นทุนทางการเงิน                5                     4 
รวมค่าใช้จ่าย 10,485 10,344 
   

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,875 1,726 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (375)   (326) 
ก าไรส าหรับป ี   2,500  1,400 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 200 700 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2,700 2,100 
 

ก าไรต่อหุ้น: ก าไรส าหรับปี (บาท) 
 

25 
 

14 
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บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 

                     (หน่วย: ล้านบาท) 
 25X2 25X1 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)   
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
ทุนเรือนหุ้น   
 ทุนจดทะเบียนออกจ าหน่ายและช าระแล้ว   
 หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1,000 1,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,500 1,500 
ก าไรสะสม   

จัดสรรแล้ว   
ส ารองตามกฎหมาย 100 100 
ส ารองอื่น 4,000 4,000 

ยังไม่ได้จัดสรร 7,400 6,600 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 6,000 5,800 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 20,000 19,000 
   
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 37,000 34,000 

 
 
 จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ในปี 25X2 และ 
25X1 เป็น 37,000 และ 34,000 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวม 17,000 และ 15,000 ล้านบาท ส าหรับส่วนของผู้ถือหุ้น
คือ 20,000 และ 19,000 ล้านบาท ตามล าดับ 
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บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 
  (หน่วย: ล้านบาท) 
 25X2 25X1 
รายได้   
เบี้ยประกันภัยรับ  16,000 14,700 
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (4,800) (4,600) 
 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  11,200  10,100 
บวก (หัก) ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น 
  รายได้ เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน 

  
 (100) 

 
(100) 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 11,100 10,000 
รายได้ค่าจ้างและบ าเหน็จ 1,100 1,000 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งแสดง  
  ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 
10 

 
10 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 990 940 
ก าไรจากเงินลงทุน 40 20 
รายได้อื่น             120                  100 
รวมรายได้ 13,360 12,070 
ค่าใช้จ่าย 
ค่าสินไหมทดแทน 

 
7,000 

 
6,800 

หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (1,500) (1,200) 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 2,100 2,000 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 1,800 1,700 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 1,000 960 
ค่าใช้จ่ายลงทุน 80 80 
ต้นทุนทางการเงิน                5                     4 
รวมค่าใช้จ่าย 10,485 10,344 
   

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,875 1,726 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (375)   (326) 
ก าไรส าหรับป ี   2,500  1,400 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 200 700 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2,700 2,100 
 

ก าไรต่อหุ้น: ก าไรส าหรับปี (บาท) 
 

25 
 

14 
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 1.  เงินกองทุนชั้นที่ 1 ประกอบด้วย 
  1.1 เงินทุนช าระแล้วจากการออกหุ้นสามัญหรือเงินทุนที่ได้รับจากส านักงานใหญ่ กรณีเป็นสาขาของ
บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ 
   1.2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ส่วนต่ ากว่ามูลค่าให้แสดงค่าติดลบ) 
   1.3 เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 
   1.4  ก าไรสะสม (ขาดทุนสะสมให้แสดงค่าติดลบ) 
   1.5  มูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (มูลค่าที่ลดลงให้แสดงค่าติดลบ) เมื่อเทียบราคาประเมินกับ
ราคาทุนของทรัพย์สินลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ
ลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย แต่ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินด าเนินงาน 
   1.6  ส ารองอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 2.  เงินกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบด้วย 
  2.1 เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ ชนิดสะสมเงินปันผล 
  2.2 มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (มูลค่าที่ลดลงให้แสดงค่าติดลบ) เมื่อเทียบราคากับราคาทุนของอสังหา-
ริมทรัพย์ และทรัพย์สินด าเนินงาน 
  ทั้งนี้ จ านวนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่นับเป็นเงินกองทุนต้องไม่เกินจ านวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 
 3.  รายการหักจากเงินกองทุน ประกอบด้วย 
  3.1  เงินที่บริษัทได้จ่ายไปเพื่อการซื้อหุ้นคืนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
  3.2  ค่าความนิยมที่นับเป็นสินทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน 
  3.3  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ยกเว้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์) 
  3.4  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ 
  3.5  สินทรัพย์ที่ติดภาระผูกพัน ยกเว้นหลักทรัพย์ประกันที่บริษัทน ามาวางไว้กับนายทะเบียน และ
สินทรัพย์ที่บริษัทจัดสรรไว้ส าหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน 
วินาศภัย 
  3.6 มูลค่าทรัพย์สินที่ได้มาหรือมีอยู่โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย เว้นแต่อสังหาริมทรัพย์ที่หักค่า
เผื่อการด้อยค่าแล้ว 

3.7 มูลค่าของตราสารทุนที่ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ส าหรับเงินกองทุนที่ต้องด ารงทั้งหมด (Total Capital Required: TCR) คือผลรวมของเงินกองทุน
ส าหรับความเสี่ยงด้านประกันภัย ด้านเครดิต และด้านตลาด รวมถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวที่มาจากความเสี่ยง
ด้านเครดิตและด้านตลาด (คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย , กรอบการลงทุนตามระดับ
ความเสี่ยง (Risk-based Capital Framework). ม.ป.ป., น. 6-14) 

-  เงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านการประกันวินาศภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความเสี่ยงจากการ
ประมาณการเงินส ารองประกันวินาศภัยต่ าเกินไป และ/หรือในกรณีที่มีประสบการณ์ค่าสินไหมทดแทนสูงเกินกว่า
จ านวนเงินส ารองที่บริษัทก าหนดไว้ ณ ระดับความเชื่อมั่นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั   
 

 

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนแรกแสดงให้เห็นรายการต่างๆ ตั้งแต่รายได้จนถึงก าไรส าหรับปี และส่วนต่อไป
จะแสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายแสดงให้เห็นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  

อัตราส่วนแสดงความมั่นคงทางการเงิน เป็นอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับความครบถ้วนในการด ารงเงินกองทุน
ตามกฎหมาย ขนาดของส่วนของเจ้าของหรือส่วนของส านักงานใหญ่ รวมทั้งความเพียงพอในการจัดสรรสินทรัพย์ที่ไว้
เป็นเงินส ารองเปรียบเทียบกับเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามที่กฎหมายก าหนด และการมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ทั้งนี้ 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมาจากงบการเงิน และข้อมูลอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเงินกองทุน  
มาจากรายงานของบริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องจัดท าเพื่อน าเสนอต่อ คปภ.ในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งข้อมูลนี้สามารถ
ค้นคว้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ส าหรับอัตราส่วนแสดงความมั่นคงทางการเงิน ได้แก่  

1. อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 
2. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ต่อเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย 
3. อัตราส่วนสภาพคล่อง 
4. อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน 

 
1. อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน  
 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยที่
สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด กับเงินกองทุนที่ต้องด ารงทั้งหมด อัตราส่วนนี้มักเรียกกันโดยทั่วไปว่า CAR หรือ Capital 
Adequacy Ratio  
 
 

     อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน    =  
 
  
  

 เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด (Total Capital Available: TCA) หมายถึง สินทรัพย์ส่วนที่เกิน
กว่าหนี้สินของบริษัทตามราคาประเมินทรัพย์สินและหนี้สินที่ประเมินตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
(โดยทั่วไป สินทรัพย์ส่วนที่เกินกว่าหนี้สินก็คือ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินนั่นเอง) เงินกองทุนของ
บริษัทประกันวินาศภัย ประกอบด้วย ผลรวมของเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ลบด้วยรายการหักจาก
เงินกองทุน ดังนี้  
 

 
เงินกองทุน = เงินกองทุนช้ันท่ี 1 + เงินกองทุนช้ันท่ี 2 - รายการหักจากเงินกองทุน 

 
 
 
 

เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด 
เงินกองทุนที่ต้องด ารงทั้งหมด 
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 1.  เงินกองทุนชั้นที่ 1 ประกอบด้วย 
  1.1 เงินทุนช าระแล้วจากการออกหุ้นสามัญหรือเงินทุนที่ได้รับจากส านักงานใหญ่ กรณีเป็นสาขาของ
บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ 
   1.2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ส่วนต่ ากว่ามูลค่าให้แสดงค่าติดลบ) 
   1.3 เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 
   1.4  ก าไรสะสม (ขาดทุนสะสมให้แสดงค่าติดลบ) 
   1.5  มูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (มูลค่าที่ลดลงให้แสดงค่าติดลบ) เมื่อเทียบราคาประเมินกับ
ราคาทุนของทรัพย์สินลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ
ลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย แต่ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินด าเนินงาน 
   1.6  ส ารองอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 2.  เงินกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบด้วย 
  2.1 เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ ชนิดสะสมเงินปันผล 
  2.2 มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (มูลค่าที่ลดลงให้แสดงค่าติดลบ) เมื่อเทียบราคากับราคาทุนของอสังหา-
ริมทรัพย์ และทรัพย์สินด าเนินงาน 
  ทั้งนี้ จ านวนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่นับเป็นเงินกองทุนต้องไม่เกินจ านวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 
 3.  รายการหักจากเงินกองทุน ประกอบด้วย 
  3.1  เงินที่บริษัทได้จ่ายไปเพื่อการซื้อหุ้นคืนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
  3.2  ค่าความนิยมที่นับเป็นสินทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน 
  3.3  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ยกเว้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์) 
  3.4  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ 
  3.5  สินทรัพย์ที่ติดภาระผูกพัน ยกเว้นหลักทรัพย์ประกันที่บริษัทน ามาวางไว้กับนายทะเบียน และ
สินทรัพย์ที่บริษัทจัดสรรไว้ส าหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน 
วินาศภัย 
  3.6 มูลค่าทรัพย์สินที่ได้มาหรือมีอยู่โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย เว้นแต่อสังหาริมทรัพย์ที่หักค่า
เผื่อการด้อยค่าแล้ว 

3.7 มูลค่าของตราสารทุนที่ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ส าหรับเงินกองทุนที่ต้องด ารงทั้งหมด (Total Capital Required: TCR) คือผลรวมของเงินกองทุน
ส าหรับความเสี่ยงด้านประกันภัย ด้านเครดิต และด้านตลาด รวมถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวที่มาจากความเสี่ยง
ด้านเครดิตและด้านตลาด (คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย , กรอบการลงทุนตามระดับ
ความเสี่ยง (Risk-based Capital Framework). ม.ป.ป., น. 6-14) 

-  เงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านการประกันวินาศภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความเสี่ยงจากการ
ประมาณการเงินส ารองประกันวินาศภัยต่ าเกินไป และ/หรือในกรณีที่มีประสบการณ์ค่าสินไหมทดแทนสูงเกินกว่า
จ านวนเงินส ารองที่บริษัทก าหนดไว้ ณ ระดับความเชื่อมั่นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนแรกแสดงให้เห็นรายการต่างๆ ตั้งแต่รายได้จนถึงก าไรส าหรับปี และส่วนต่อไป
จะแสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายแสดงให้เห็นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  

อัตราส่วนแสดงความมั่นคงทางการเงิน เป็นอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับความครบถ้วนในการด ารงเงินกองทุน
ตามกฎหมาย ขนาดของส่วนของเจ้าของหรือส่วนของส านักงานใหญ่ รวมทั้งความเพียงพอในการจัดสรรสินทรัพย์ที่ไว้
เป็นเงินส ารองเปรียบเทียบกับเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามที่กฎหมายก าหนด และการมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ทั้งนี้ 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมาจากงบการเงิน และข้อมูลอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเงินกองทุน  
มาจากรายงานของบริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องจัดท าเพื่อน าเสนอต่อ คปภ.ในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งข้อมูลนี้สามารถ
ค้นคว้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ส าหรับอัตราส่วนแสดงความมั่นคงทางการเงิน ได้แก่  

1. อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 
2. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ต่อเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย 
3. อัตราส่วนสภาพคล่อง 
4. อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน 

 
1. อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน  
 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยที่
สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด กับเงินกองทุนที่ต้องด ารงทั้งหมด อัตราส่วนนี้มักเรียกกันโดยทั่วไปว่า CAR หรือ Capital 
Adequacy Ratio  
 
 

     อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน    =  
 
  
  

 เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด (Total Capital Available: TCA) หมายถึง สินทรัพย์ส่วนที่เกิน
กว่าหนี้สินของบริษัทตามราคาประเมินทรัพย์สินและหนี้สินที่ประเมินตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
(โดยทั่วไป สินทรัพย์ส่วนที่เกินกว่าหนี้สินก็คือ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินนั่นเอง) เงินกองทุนของ
บริษัทประกันวินาศภัย ประกอบด้วย ผลรวมของเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ลบด้วยรายการหักจาก
เงินกองทุน ดังนี้  
 

 
เงินกองทุน = เงินกองทุนช้ันท่ี 1 + เงินกองทุนช้ันท่ี 2 - รายการหักจากเงินกองทุน 

 
 
 
 

เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด 
เงินกองทุนที่ต้องด ารงทั้งหมด 
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-  เงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการ
เงินอันเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อตกลงหรือภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้ หรือการลดลง
ของมูลค่าสินทรัพย์จากการที่คู่สัญญาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ 

-  เงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหาย
ทางการเงินอันเป็นผลมาจากความผันผวนของปัจจัยในตลาด และ/หรือการลดลงของมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ 

-  เงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความเสี่ยงของการสูญเสีย
ทางการเงินที่เกิดจากการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง กลุ่มบริษัทใดกลุ่มบริษัทหนึ่ง หรือชั้นของสินทรัพย์ใดสินทรัพย์
หนึ่งมากเกินไป 
 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนมักเรียกกันโดยทั่วไปว่า CAR หรือ Capital Adequacy Ratio ซึ่ง
ปัจจุบันกฎหมายก าหนดไว้ต้องไม่ต่ ากว่า 140% บริษัทประกันวินาศภัยที่มีอัตราส่วนนี้ต่ า จะท าให้นายหน้าประกัน
วินาศภัยไม่ส่งงานให้ โดยเฉพาะนายหน้าต่างประเทศที่มีหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการเลือกบริษัทประกันภัยที่จะส่ง
งานให้ นอกจากนี้ยังมีผลต่อการรับประกันภัยต่ออีกด้วย บริษัทประกันวินาศภัยเองก็ต้องเลือกบริษัทที่จะส่งงาน
ประกันภัยต่อให้ตามข้อก าหนดของ คปภ หากอัตราส่วนนี้ต่ า บริษัทก็ส่งงานให้ไม่ได้ หรือถ้าส่ง ก็ต้องเผื่อค่าความเสี่ยง
ไว้สูง 
 การค านวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน แสดงดังตัวอย่างที่ 5.1 
 ตัวอย่างที่ 5.1 จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 แสดง
เงินกองทุนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เท่ากับ 20,000 ล้านบาท ลบด้วยรายการหัก ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 640 ล้านบาท และสมมติให้เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมายทั้งหมดเท่ากับ 10,000 ล้าน
บาท 
 
  เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด (20,000 - 640)  =  19,360   ล้านบาท 
   
 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน  =  
 
       = 193.60% 
 
 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัท คือ 193.60% อัตราส่วนมาตรฐาน คือ 140% แสดงว่า
บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินอยู่ในระดับที่ดี 
 
2. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ต่อเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย  
 อัตราส่วนนี้เป็นการเปรียบเทียบสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้กับเงินส ารองประกันภัยที่ต้องจัดสรรตาม
มาตรา 23 อัตราส่วนนี้เป็นการวัดสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ ที่บริษัทมีอยู่นั้น เพียงพอกับเงินส ารองที่ ต้อง
จัดสรรตามกฎหมายเพียงไร  

19,360 
10,000 
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษทัประกันวินาศภัย     5-39 

 

 
      อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้  
         ต่อเงินส ารองทีต่้องจัดสรรตามกฎหมาย 
  
 
  สินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้คือสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งอาจอยู่ในลักษณะต่างๆ 
ได้แก่   

-  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ตราสารอนุพันธ์ หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน 
ตราสารหนี้ต่างประเทศ ตราสารหนี้อ่ืน ตราสารทุน เป็นต้น 

-  เงินให้กู้ยืม เป็นเงินให้กู้ยืมทุกประเภทแก่ลูกหนี้ 
-  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง ที่ดินหรืออาคาร หรือส่วนควบของอาคาร หรือทั้งที่ดินและอาคาร 

ที่บริษัทมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากการให้เช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ 
ส าหรับเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย คือ หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ซึ่งประกอบด้วย ส ารองเบี้ย

ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และส ารองค่าสินไหมทดแทน  
 
ตัวอย่างที่ 5.2 จากตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงินในปี 25X2 ของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

แสดงสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ คือสินทรัพย์ลงทุนซึ่งแสดงภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ ดังนี้ 
 
                                                                          (ล้านบาท) 

1 ) เงินลงทนุในหลักทรัพย ์     25,600 
2) เงินให้กู้ยืม   1,400 
3) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  300 
  รวมสินทรัพย์ลงทุน 27,300 
 

ส าหรับเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมายแสดงภายใต้หัวข้อหนี้สินจากสัญญาประกันภัย เท่ากับ 12,600 
ล้านบาท  
 อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ต่อเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย  
 

     =  
 
    = 216.67% 

 

สินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ 
เงินส ารองทีต่้องจัดสรรตามกฎหมาย 

= 

27,300 
12,600 
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-  เงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการ
เงินอันเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อตกลงหรือภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้ หรือการลดลง
ของมูลค่าสินทรัพย์จากการที่คู่สัญญาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ 

-  เงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหาย
ทางการเงินอันเป็นผลมาจากความผันผวนของปัจจัยในตลาด และ/หรือการลดลงของมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ 

-  เงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความเสี่ยงของการสูญเสีย
ทางการเงินที่เกิดจากการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง กลุ่มบริษัทใดกลุ่มบริษัทหนึ่ง หรือชั้นของสินทรัพย์ใดสินทรัพย์
หนึ่งมากเกินไป 
 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนมักเรียกกันโดยทั่วไปว่า CAR หรือ Capital Adequacy Ratio ซึ่ง
ปัจจุบันกฎหมายก าหนดไว้ต้องไม่ต่ ากว่า 140% บริษัทประกันวินาศภัยที่มีอัตราส่วนนี้ต่ า จะท าให้นายหน้าประกัน
วินาศภัยไม่ส่งงานให้ โดยเฉพาะนายหน้าต่างประเทศที่มีหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการเลือกบริษัทประกันภัยที่จะส่ง
งานให้ นอกจากนี้ยังมีผลต่อการรับประกันภัยต่ออีกด้วย บริษัทประกันวินาศภัยเองก็ต้องเลือกบริษัทที่จะส่งงาน
ประกันภัยต่อให้ตามข้อก าหนดของ คปภ หากอัตราส่วนนี้ต่ า บริษัทก็ส่งงานให้ไม่ได้ หรือถ้าส่ง ก็ต้องเผื่อค่าความเสี่ยง
ไว้สูง 
 การค านวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน แสดงดังตัวอย่างที่ 5.1 
 ตัวอย่างที่ 5.1 จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 แสดง
เงินกองทุนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เท่ากับ 20,000 ล้านบาท ลบด้วยรายการหัก ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 640 ล้านบาท และสมมติให้เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมายทั้งหมดเท่ากับ 10,000 ล้าน
บาท 
 
  เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด (20,000 - 640)  =  19,360   ล้านบาท 
   
 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน  =  
 
       = 193.60% 
 
 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัท คือ 193.60% อัตราส่วนมาตรฐาน คือ 140% แสดงว่า
บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินอยู่ในระดับที่ดี 
 
2. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ต่อเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย  
 อัตราส่วนนี้เป็นการเปรียบเทียบสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้กับเงินส ารองประกันภัยที่ต้องจัดสรรตาม
มาตรา 23 อัตราส่วนนี้เป็นการวัดสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ ที่บริษัทมีอยู่นั้น เพียงพอกับเงินส ารองที่ ต้อง
จัดสรรตามกฎหมายเพียงไร  

19,360 
10,000 
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      อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้  
         ต่อเงินส ารองทีต่้องจัดสรรตามกฎหมาย 
  
 
  สินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้คือสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งอาจอยู่ในลักษณะต่างๆ 
ได้แก่   

-  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ตราสารอนุพันธ์ หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน 
ตราสารหนี้ต่างประเทศ ตราสารหนี้อ่ืน ตราสารทุน เป็นต้น 

-  เงินให้กู้ยืม เป็นเงินให้กู้ยืมทุกประเภทแก่ลูกหนี้ 
-  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง ที่ดินหรืออาคาร หรือส่วนควบของอาคาร หรือทั้งที่ดินและอาคาร 

ที่บริษัทมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากการให้เช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ 
ส าหรับเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย คือ หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ซึ่งประกอบด้วย ส ารองเบี้ย

ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และส ารองค่าสินไหมทดแทน  
 
ตัวอย่างที่ 5.2 จากตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงินในปี 25X2 ของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

แสดงสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ คือสินทรัพย์ลงทุนซึ่งแสดงภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ ดังนี้ 
 
                                                                          (ล้านบาท) 

1 ) เงินลงทนุในหลักทรัพย ์     25,600 
2) เงินให้กู้ยืม   1,400 
3) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  300 
  รวมสินทรัพย์ลงทุน 27,300 
 

ส าหรับเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมายแสดงภายใต้หัวข้อหนี้สินจากสัญญาประกันภัย เท่ากับ 12,600 
ล้านบาท  
 อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ต่อเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย  
 

     =  
 
    = 216.67% 

 

สินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ 
เงินส ารองทีต่้องจัดสรรตามกฎหมาย 

= 

27,300 
12,600 

��3_edit NT_328page.indd   245 2/28/2563 BE   8:31 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-40     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั   
 

 

 อัตราส่วนมาตรฐาน คือ 100% จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนที่ค านวณได้คือ 216.67% ซึ่งมากกว่า 100% แสดงว่า
สินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ของบริษัทมีเพียงพอส าหรับเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมายซึ่งเป็นภาระผูกพัน
ที่บริษัทจะต้องจ่ายช าระตามสัญญาประกันภัย 
 
3. อัตราส่วนสภาพคล่อง 

สภาพคล่อง (Liquidity) หมายถึง ความสามารถในการช าระหนี้สินระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด สินทรัพย์สภาพ
คล่องที่น าไปช าระโดยทั่วไปคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งเงินลงทุนที่สามารถขายหรือเปลี่ยนเป็น  
เงินสดได้เร็วที่สามารถรับช าระหรือเรียกคืนได้เมื่อครบก าหนด ทั้งนี้ การวัดมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่องจะใช้ราคา
ประเมิน หากบริษัทประกันวินาศภัยมีสินทรัพย์สภาพคล่องน้อยเกินไปก็จะมีปัญหาในการช าระภาระผูกพันที่เกิดขึ้น 
แต่หากมีมากเกินไปจะท าให้เสียโอกาสในการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนระยะสั้น (โดยทั่วไปค าว่าระยะสั้น
คือ ไม่เกิน 1 ปี) 

สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์นั้น ต้องเป็นสินทรัพย์สภาพ
คล่องที่ไม่มีภาระผูกพัน เงินสด หรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะสั้น เช่น 

-  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
-  รายได้จากการลงทุนค้างรับ 
-  เงินลงทุนระยะสั้น รวมถึงเงินลงทุนอ่ืนที่มีสภาพคล่องคือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว เช่น เงิน

ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น 
อัตราส่วนสภาพคล่อง เป็นการน าสินทรัพย์สภาพคล่องมาเปรียบเทียบผลรวมของหนี้สินระยะสั้นที่ส าคัญ 2 

รายการ ซึ่งแสดงราคาตามบัญชี คือ 
-  ส ารองค่าสินไหมทดแทน และ 
-  ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง 

 ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยไม่ได้แยกแสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินออกเป็นรายการ
หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน การที่นายหน้าประกันวินาศภัยจะวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องนั้นจึงเป็นการวิเคราะห์
อัตราส่วนสภาพคล่องในภาพรวม ดังนี้ 

 
 

     สินทรัพย์สภาพคล่อง (ราคาประเมิน) ที่หักภาระผูกพัน 
                     ส ารองค่าสินไหมทดแทน + ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจาก 
                   การรับประกันภัยโดยตรง (ราคาตามบัญชี)  
 
 
 
  

อัตราส่วนสภาพคล่อง     =    
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อัตราส่วนมาตรฐาน คือ 100% หากอัตราส่วนที่ค านวณได้เท่ากับ 100% แสดงว่า สินทรัพย์สภาพคล่องที่มีอยู่
สามารถช าระภาระผูกพันในระยะสั้นในส่วนของส ารองค่าสินไหมทดแทน บวกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (ราคาตาม
บัญชี) ได้พอดี แต่หากต่ ากว่า 100% แสดงว่า สินทรัพย์สภาพคล่องที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะช าระภาระผูกพันในระยะสั้น
ดังกล่าว 
 ส าหรับอัตราส่วนที่มีค่ามากกว่า 100% แสดงว่า บริษัทประกันวินาศภัยมีสภาพคล่องเพียงพอ ยิ่งมีค่าเป็นบวก
และตัวเลขสูงแสดงว่ามีสภาพคล่องสูง แต่หากต่ ากว่า 100% แสดงว่าสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอที่จะ
จ่ายคืนส ารองค่าสินไหมทดแทน บวกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (ราคาตามบัญชี)  
 ข้อสังเกต การค านวณอัตราส่วนสภาพคล่องนี้จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากงบการเงิน และข้อมูลรายละเอียด
เก่ียวกับการลงทุนของบริษัท เพื่อสามารถแยกได้ว่ารายการใดเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง และรายการใดที่เป็นส ารองค่า
สินไหมทดแทนและรายการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง (ราคาตามบัญชี) เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ต่อไป 
 
4. อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน 
 อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนเป็นการเปรียบเทียบผลต่างของเงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้หมด 
(Total Capital Available: TCA) ของไตรมาสปัจจุบันกับไตรมาสปัจจุบันของปีก่อน ท าให้ทราบว่าเงินกองทุน
เปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงไร 
 
 
  อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน    =  
  
  
 

 ตัวอย่างที่ 5.3 จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในไตรมาสที่ 4 ปี 
25X2 แสดงเงินกองทุนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เท่ากับ 20,000 ล้านบาท รายการหัก ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 640 ล้านบาท ส่วนไตรมาสที่ 4 ปี 25X1 แสดงเงินกองทุนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เท่ากับ 19,000 
ล้านบาท รายการหัก ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 500 ล้านบาท 
 
   TCA ไตรมาสที่ 4 ปี 25X2 (20,000 – 640) = 19,360 

 TCA ไตรมาสที่ 4 ปี 25X1 (19,000 – 500) = 18,500 
 

  อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน  =   
 

      =  4.65% 
 

  TCA ไตรมาสปัจจุบันปีปัจจบุัน – TCA ไตรมาสปัจจุบันปีก่อน  
TCA ไตรมาสปัจจุบันปีก่อน  

19,360 – 18,500 
       18,500 
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 อัตราส่วนมาตรฐาน คือ 100% จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนที่ค านวณได้คือ 216.67% ซึ่งมากกว่า 100% แสดงว่า
สินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ของบริษัทมีเพียงพอส าหรับเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมายซึ่งเป็นภาระผูกพัน
ที่บริษัทจะต้องจ่ายช าระตามสัญญาประกันภัย 
 
3. อัตราส่วนสภาพคล่อง 

สภาพคล่อง (Liquidity) หมายถึง ความสามารถในการช าระหนี้สินระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด สินทรัพย์สภาพ
คล่องที่น าไปช าระโดยทั่วไปคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งเงินลงทุนที่สามารถขายหรือเปลี่ยนเป็น  
เงินสดได้เร็วที่สามารถรับช าระหรือเรียกคืนได้เมื่อครบก าหนด ทั้งนี้ การวัดมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่องจะใช้ราคา
ประเมิน หากบริษัทประกันวินาศภัยมีสินทรัพย์สภาพคล่องน้อยเกินไปก็จะมีปัญหาในการช าระภาระผูกพันที่เกิดขึ้น 
แต่หากมีมากเกินไปจะท าให้เสียโอกาสในการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนระยะสั้น (โดยทั่วไปค าว่าระยะสั้น
คือ ไม่เกิน 1 ปี) 

สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์นั้น ต้องเป็นสินทรัพย์สภาพ
คล่องที่ไม่มีภาระผูกพัน เงินสด หรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะสั้น เช่น 

-  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
-  รายได้จากการลงทุนค้างรับ 
-  เงินลงทุนระยะสั้น รวมถึงเงินลงทุนอ่ืนที่มีสภาพคล่องคือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว เช่น เงิน

ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น 
อัตราส่วนสภาพคล่อง เป็นการน าสินทรัพย์สภาพคล่องมาเปรียบเทียบผลรวมของหนี้สินระยะสั้นที่ส าคัญ 2 

รายการ ซึ่งแสดงราคาตามบัญชี คือ 
-  ส ารองค่าสินไหมทดแทน และ 
-  ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง 

 ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยไม่ได้แยกแสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินออกเป็นรายการ
หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน การที่นายหน้าประกันวินาศภัยจะวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องนั้นจึงเป็นการวิเคราะห์
อัตราส่วนสภาพคล่องในภาพรวม ดังนี้ 

 
 

     สินทรัพย์สภาพคล่อง (ราคาประเมิน) ที่หักภาระผูกพัน 
                     ส ารองค่าสินไหมทดแทน + ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจาก 
                   การรับประกันภัยโดยตรง (ราคาตามบัญชี)  
 
 
 
  

อัตราส่วนสภาพคล่อง     =    
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อัตราสว่นมาตรฐาน คือ 100% หากอัตราส่วนที่ค านวณได้เท่ากับ 100% แสดงว่า สินทรัพย์สภาพคล่องที่มีอยู่
สามารถช าระภาระผูกพันในระยะสั้นในส่วนของส ารองค่าสินไหมทดแทน บวกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (ราคาตาม
บัญชี) ได้พอดี แต่หากต่ ากว่า 100% แสดงว่า สินทรัพย์สภาพคล่องที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะช าระภาระผูกพันในระยะสั้น
ดังกล่าว 
 ส าหรับอัตราส่วนที่มีค่ามากกว่า 100% แสดงว่า บริษัทประกันวินาศภัยมีสภาพคล่องเพียงพอ ยิ่งมีค่าเป็นบวก
และตัวเลขสูงแสดงว่ามีสภาพคล่องสูง แต่หากต่ ากว่า 100% แสดงว่าสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอที่จะ
จ่ายคืนส ารองค่าสินไหมทดแทน บวกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (ราคาตามบัญชี)  
 ข้อสังเกต การค านวณอัตราส่วนสภาพคล่องนี้จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากงบการเงิน และข้อมูลรายละเอียด
เก่ียวกับการลงทุนของบริษัท เพื่อสามารถแยกได้ว่ารายการใดเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง และรายการใดที่เป็นส ารองค่า
สินไหมทดแทนและรายการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง (ราคาตามบัญชี) เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ต่อไป 
 
4. อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน 
 อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนเป็นการเปรียบเทียบผลต่างของเงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้หมด 
(Total Capital Available: TCA) ของไตรมาสปัจจุบันกับไตรมาสปัจจุบันของปีก่อน ท าให้ทราบว่าเงินกองทุน
เปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงไร 
 
 
  อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน    =  
  
  
 

 ตัวอย่างที่ 5.3 จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในไตรมาสที่ 4 ปี 
25X2 แสดงเงินกองทุนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เท่ากับ 20,000 ล้านบาท รายการหัก ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 640 ล้านบาท ส่วนไตรมาสที่ 4 ปี 25X1 แสดงเงินกองทุนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เท่ากับ 19,000 
ล้านบาท รายการหัก ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 500 ล้านบาท 
 
   TCA ไตรมาสที่ 4 ปี 25X2 (20,000 – 640) = 19,360 

 TCA ไตรมาสที่ 4 ปี 25X1 (19,000 – 500) = 18,500 
 

  อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน  =   
 

      =  4.65% 
 

  TCA ไตรมาสปัจจุบันปีปัจจบุัน – TCA ไตรมาสปัจจุบันปีก่อน  
TCA ไตรมาสปัจจุบันปีก่อน  

19,360 – 18,500 
       18,500 
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 อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนมาตรฐานคือ -10%  R  50% ซึ่งอยู่ระหว่าง -10% ถึง 50%  
แต่อัตราที่ค านวณได้ของบริษัทคือ 4.65% แสดงว่าเงินกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่
ค่อนข้างต่ า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษทัประกันวินาศภัย     5-43 

 

เรื่องที่ 5.4  
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของ 
บริษัทประกันวินาศภัย 
   
  

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจประกันวินาศภัยเก่ียวข้องกับการสร้างรายได้และการควบคุม
ค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยมีอัตราส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย 
2. อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 
3. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย 
4. อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี 

 
1. อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหน้ีสินผู้เอาประกันภัย 
 อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย เป็นการเปรียบเทียบสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทโดยใช้
ราคาประเมิน กับหนี้สินผู้เอาประกันภัยโดยใช้ราคาประเมินเช่นกัน อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ลงทุนที่มีอยู่
เพียงพอต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัยมากน้อยเพียงไร  

 
 
      อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุน    
             ต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย 
  
 

1.1  สินทรัพย์ลงทุน โดยทั่วไปได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุน สลากออมทรัพย์ และสินทรัพย์ลงทุนอ่ืน ทั้งนี้ 
คปภ. ได้ให้แนวทางในการประเมินราคาสินทรัพย์ลงทุนไว้ดังนี้ (คปภ. ใน กรอบการลงทุนตามระดับความเสี่ยง  
น. 56-64) 

   1.1.1  ตราสารหนี้ หมายถึง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรของ
องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรขององค์กรภาครัฐ ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตั๋วเงิน (ตั๋วแลกเงินและ 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน) หรือหลักทรัพย์อ่ืนตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด โดยแนวทางการประเมินราคาตราสารหนี้ เช่น 
กรณีเป็นตราสารหนี้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมที่เ ผยแพร่โดยสมาคมตลาด 
ตราสารหนี้ไทย หรือกรณีเป็นตราสารหนี้จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมที่
เผยแพร่โดยตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 สินทรัพย์ลงทุน (ราคาประเมิน) 
 หนี้สินผู้เอาประกันภัย (ราคาประเมิน) 

= 
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 อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนมาตรฐานคือ -10%  R  50% ซึ่งอยู่ระหว่าง -10% ถึง 50%  
แต่อัตราที่ค านวณได้ของบริษัทคือ 4.65% แสดงว่าเงินกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่
ค่อนข้างต่ า  
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เรื่องที่ 5.4  
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของ 
บริษัทประกันวินาศภัย 
   
  

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจประกันวินาศภัยเก่ียวข้องกับการสร้างรายได้และการควบคุม
ค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยมีอัตราส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย 
2. อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 
3. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย 
4. อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี 

 
1. อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหน้ีสินผู้เอาประกันภัย 
 อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย เป็นการเปรียบเทียบสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทโดยใช้
ราคาประเมิน กับหนี้สินผู้เอาประกันภัยโดยใช้ราคาประเมินเช่นกัน อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ลงทุนที่มีอยู่
เพียงพอต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัยมากน้อยเพียงไร  

 
 
      อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุน    
             ต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย 
  
 

1.1  สินทรัพย์ลงทุน โดยทั่วไปได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุน สลากออมทรัพย์ และสินทรัพย์ลงทุนอ่ืน ทั้งนี้ 
คปภ. ได้ให้แนวทางในการประเมินราคาสินทรัพย์ลงทุนไว้ดังนี้ (คปภ. ใน กรอบการลงทุนตามระดับความเสี่ยง  
น. 56-64) 

   1.1.1  ตราสารหนี้ หมายถึง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรของ
องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรขององค์กรภาครัฐ ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตั๋วเงิน (ตั๋วแลกเงินและ 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน) หรือหลักทรัพย์อ่ืนตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด โดยแนวทางการประเมินราคาตราสารหนี้ เช่น 
กรณีเป็นตราสารหนี้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมที่เ ผยแพร่โดยสมาคมตลาด 
ตราสารหนี้ไทย หรือกรณีเป็นตราสารหนี้จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมที่
เผยแพร่โดยตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 สินทรัพย์ลงทุน (ราคาประเมิน) 
 หนี้สินผู้เอาประกันภัย (ราคาประเมิน) 

= 
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  1.1.2  ตราสารทุน หมายถึง หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิ ใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ใบแสดงสิทธิ์ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญ  หน่วยลงทุน หรือ
หลักทรัพย์อื่นตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด โดยแนวทางการประเมินราคาตราสารหนี้ เช่น กรณีเป็นตราสารทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือกรณีเป็นตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ใช้ราคาที่เผยแพร่ ณ สิ้นวันประเมินราคาของ
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น  

  1.1.3  สลากออมทรัพย์ หมายถึง สลากระดมเงินออมที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  
มีการจ่ายผลประโยชน์เป็นดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นงวดๆ โดยการประเมินราคาให้ประเมิน
ตามราคาที่ตราไว้ในสลากออมทรัพย์ 

  1.1.4  สินทรัพย์ลงทุนอื่น เช่น ตราสารอนุพันธ์ให้ประเมินราคาด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด ใน
กรณีที่ไม่มีราคาตลาด ให้ก าหนดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า 
 1.2  หนี้สินผู้เอาประกันภัย เป็นภาระผูกพันที่บริษัทประกันวินาศภัยมีต่อผู้เอาประกันภัย หนี้สินผู้เอา
ประกันภัย ประกอบด้วย ส ารองส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Unearned Premium Reserve: UPR) 
กับส ารองค่าสินไหมทดแทนบวกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิ  
  1.2.1  ส ารองประกันภัยส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หมายถึง เบี้ยประกันภัยส่วนที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัทส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ 
  1.2.2  ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิ หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนที่ตกลงแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยยัง
ไม่ได้รับไป ซึ่งเป็นยอดสุทธิจากค่าสินไหมทดแทนค้างรับจากคู่กรณี 
 
 ตัวอย่างที่ 5.4 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีสินทรัพย์ลงทุนซึ่งได้แก่ เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เงินลงทุนในบริษัทร่วม และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สมมติให้ราคาประเมินรวมเท่ากับ 
27,000 ล้านบาท ส าหรับหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นส ารองประกันภัยส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยัง 
ไม่ถือเป็นรายได้ และส ารองค่าสินไหมทดแทนบวกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิ สมมติให้ราคาประเมินรวมเท่ากับ 
9,000 ล้านบาท  
 
 อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย =  

       

    = 300% 
  
 อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนตอ่หนี้สินผูเ้อาประกันภัยมาตรฐานคือ 100% ส าหรับอัตราที่ค านวณได้ของบริษัท
คือ 300% แสดงว่าสินทรัพย์ลงทุนที่มีอยู่เพียงพอต่อการช าระหนี้สินผู้เอาประกันภัย ซึ่งอัตราส่วนของบริษัทสูงกว่า
มาตรฐานถึง 3 เท่า แสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจในด้านภาระหนี้สินต่อผู้เอาประกันภัย 
 
 

27,000 
9,000 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษทัประกันวินาศภัย     5-45 

 

2. อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 
 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน เป็นการเปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีกับเบี้ยประกันภัยที่ 
ถือเป็นรายได้ อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าค่าสินไหมทดแทนมีมากน้อยเพียงไร โดยค่าสินไหมทดแทนคือ จ านวนเงิน 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันซึ่งได้ช าระไปแล้วและยังมิได้ช าระ รวมทั้งจ านวนที่คาดว่า
จะต้องช าระ และจ านวนเงินที่จ่ายส าหรับการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ประเมิน
วินาศภัยหรือผู้ส ารวจภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินไหมทดแทน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางตรง
และทางอ้อมอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ จะแสดง
เป็นรายการหักจากค่าสินไหมทดแทน  
 
 

       อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน     =  
 
 
  

 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณมาจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 
 ตัวอย่างที่ 5.5 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีค่าสินไหมทดแทนจ่าย 7,000 ล้าน
บาท และค่าสินไหมรับคืนจากการประกันภัยต่อ 1,500 ล้านบาท ดังนั้น ค่าสินไหมทดแทนสุทธิจึงเท่ากับ (7,000  - 
1,500) เท่ากับ 5,500 บาท ส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้เท่ากับ 11,100 บาท 
 
    อัตราค่าสินไหมทดแทน =   
     

       = 49.55% 
 
 อัตราส่วนมาตรฐานคือ 60% ส าหรับอัตราส่วนที่ค านวณของบริษัทได้คือ 49.55% แสดงว่า บริษัทมี
ความสามารถในการจัดการค่าสินไหมทดแทนได้ดี  
 
3. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย  
 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ เป็นการวัดถึงความสามารถในการควบคุม
ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้คือเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมถึง  ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้

 

5,500 
11,100 
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  1.1.2  ตราสารทุน หมายถึง หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิ ใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ใบแสดงสิทธิ์ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญ  หน่วยลงทุน หรือ
หลักทรัพย์อื่นตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด โดยแนวทางการประเมินราคาตราสารหนี้ เช่น กรณีเป็นตราสารทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือกรณีเป็นตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ใช้ราคาที่เผยแพร่ ณ สิ้นวันประเมินราคาของ
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น  

  1.1.3  สลากออมทรัพย์ หมายถึง สลากระดมเงินออมที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  
มีการจ่ายผลประโยชน์เป็นดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นงวดๆ โดยการประเมินราคาให้ประเมิน
ตามราคาที่ตราไว้ในสลากออมทรัพย์ 

  1.1.4  สินทรัพย์ลงทุนอื่น เช่น ตราสารอนุพันธ์ให้ประเมินราคาด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด ใน
กรณีที่ไม่มีราคาตลาด ให้ก าหนดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า 
 1.2  หนี้สินผู้เอาประกันภัย เป็นภาระผูกพันที่บริษัทประกันวินาศภัยมีต่อผู้เอาประกันภัย หนี้สินผู้เอา
ประกันภัย ประกอบด้วย ส ารองส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Unearned Premium Reserve: UPR) 
กับส ารองค่าสินไหมทดแทนบวกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิ  
  1.2.1  ส ารองประกันภัยส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หมายถึง เบี้ยประกันภัยส่วนที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัทส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ 
  1.2.2  ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิ หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนที่ตกลงแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยยัง
ไม่ได้รับไป ซึ่งเป็นยอดสุทธิจากค่าสินไหมทดแทนค้างรับจากคู่กรณี 
 
 ตัวอย่างที่ 5.4 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีสินทรัพย์ลงทุนซึ่งได้แก่ เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เงินลงทุนในบริษัทร่วม และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สมมติให้ราคาประเมินรวมเท่ากับ 
27,000 ล้านบาท ส าหรับหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นส ารองประกันภัยส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยัง 
ไม่ถือเป็นรายได้ และส ารองค่าสินไหมทดแทนบวกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิ สมมติให้ราคาประเมินรวมเท่ากับ 
9,000 ล้านบาท  
 
 อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย =  

       

    = 300% 
  
 อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนตอ่หนี้สินผูเ้อาประกันภัยมาตรฐานคือ 100% ส าหรับอัตราที่ค านวณได้ของบริษัท
คือ 300% แสดงว่าสินทรัพย์ลงทุนที่มีอยู่เพียงพอต่อการช าระหนี้สินผู้เอาประกันภัย ซึ่งอัตราส่วนของบริษัทสูงกว่า
มาตรฐานถึง 3 เท่า แสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจในด้านภาระหนี้สินต่อผู้เอาประกันภัย 
 
 

27,000 
9,000 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2. อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 
 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน เป็นการเปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีกับเบี้ยประกันภัยที่ 
ถือเป็นรายได้ อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าค่าสินไหมทดแทนมีมากน้อยเพียงไร โดยค่าสินไหมทดแทนคือ จ านวนเงิน 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันซึ่งได้ช าระไปแล้วและยังมิได้ช าระ รวมทั้งจ านวนที่คาดว่า
จะต้องช าระ และจ านวนเงินที่จ่ายส าหรับการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ประเมิน
วินาศภัยหรือผู้ส ารวจภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินไหมทดแทน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางตรง
และทางอ้อมอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ จะแสดง
เป็นรายการหักจากค่าสินไหมทดแทน  
 
 

       อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน     =  
 
 
  

 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณมาจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 
 ตัวอย่างที่ 5.5 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีค่าสินไหมทดแทนจ่าย 7,000 ล้าน
บาท และค่าสินไหมรับคืนจากการประกันภัยต่อ 1,500 ล้านบาท ดังนั้น ค่าสินไหมทดแทนสุทธิจึงเท่ากับ (7,000  - 
1,500) เท่ากับ 5,500 บาท ส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้เท่ากับ 11,100 บาท 
 
    อัตราค่าสินไหมทดแทน =   
     

       = 49.55% 
 
 อัตราส่วนมาตรฐานคือ 60% ส าหรับอัตราส่วนที่ค านวณของบริษัทได้คือ 49.55% แสดงว่า บริษัทมี
ความสามารถในการจัดการค่าสินไหมทดแทนได้ดี  
 
3. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย  
 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ เป็นการวัดถึงความสามารถในการควบคุม
ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้คือเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมถึง  ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้

 

5,500 
11,100 
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 อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสนิไหมทดแทน 1 ปี มาตรฐานคือ -20%  R 20% ซึ่งอยู่ระหว่าง -20% ถึง 
20% ส าหรับอัตราที่ค านวณได้ของบริษัทคือ -0.54% แสดงว่าค่าสินไหมทดแทน 1 ปี ลดลงเล็กน้อยและมีพัฒนา การ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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      อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย     =  

  
 
 ตัวอย่างที่ 5.6 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 11,200 ล้านบาท 
และมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวม 3,900 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 2,100 ล้านบาท  
และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 1,800 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายจากการประกันภัย 3,900 ล้านบาท 
 
  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย =     
 

         =  34.82% 
      

อัตราที่ค านวณได้คือ 34.82% โดยอัตราส่วนมาตรฐาน คือ 40% แสดงว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัยต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งหมายถึงบริษัทมีความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 
 
4. อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี 

อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี เป็นการวิเคราะห์ผลต่างของค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายโดยตรงในการจัดการค่าสินไหมทดแทน (Allocated Loss Adjustment Expense: ALAE) ปลายปีปัจจุบัน 
(หลังหักค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อ) กับรายการดังกล่าวของปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับเงินกองทุนที่
สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมดของสิ้นปีที่ผ่านมา 

 
 

อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ป ี   = 
 
  
 

 ตัวอย่างที่ 5.7 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีค่าสินไหมทดแทนสุทธิและ ALAE 
เท่ากับ 5,500 บาท และในปี 25X1 มีค่าสินไหมทดแทนสุทธิและ ALAE เท่ากับ 5,600 ล้านบาท โดยเงินกองทุนที่
สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมดของสิ้นปีที่ผ่านมาเท่ากับ 18,500 ล้านบาท 
      
 อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี  =   
 

       =     -0.54% 

    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยั 
        เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 

3,900 
11,200 

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิและ ALAE ปีปัจจุบัน –  
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิและ ALAE ปีท่ีผ่านมา 

เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมดสิ้นปีท่ีผ่านมา 

5,500 – 5,600 
18,500 
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 อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสนิไหมทดแทน 1 ปี มาตรฐานคือ -20%  R 20% ซึ่งอยู่ระหว่าง -20% ถึง 
20% ส าหรับอัตราที่ค านวณได้ของบริษัทคือ -0.54% แสดงว่าค่าสินไหมทดแทน 1 ปี ลดลงเล็กน้อยและมีพัฒนา การ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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      อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย     =  

  
 
 ตัวอย่างที่ 5.6 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 11,200 ล้านบาท 
และมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวม 3,900 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 2,100 ล้านบาท  
และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 1,800 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายจากการประกันภัย 3,900 ล้านบาท 
 
  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย =     
 

         =  34.82% 
      

อัตราที่ค านวณได้คือ 34.82% โดยอัตราส่วนมาตรฐาน คือ 40% แสดงว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัยต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งหมายถึงบริษัทมีความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 
 
4. อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี 

อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี เป็นการวิเคราะห์ผลต่างของค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายโดยตรงในการจัดการค่าสินไหมทดแทน (Allocated Loss Adjustment Expense: ALAE) ปลายปีปัจจุบัน 
(หลังหักค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อ) กับรายการดังกล่าวของปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับเงินกองทุนที่
สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมดของสิ้นปีที่ผ่านมา 

 
 

อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ป ี   = 
 
  
 

 ตัวอย่างที่ 5.7 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีค่าสินไหมทดแทนสุทธิและ ALAE 
เท่ากับ 5,500 บาท และในปี 25X1 มีค่าสินไหมทดแทนสุทธิและ ALAE เท่ากับ 5,600 ล้านบาท โดยเงินกองทุนที่
สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมดของสิ้นปีที่ผ่านมาเท่ากับ 18,500 ล้านบาท 
      
 อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี  =   
 

       =     -0.54% 

    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยั 
        เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 

3,900 
11,200 

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิและ ALAE ปีปัจจุบัน –  
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิและ ALAE ปีท่ีผ่านมา 

เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมดสิ้นปีท่ีผ่านมา 

5,500 – 5,600 
18,500 
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เรื่องที่ 5.5  
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของ 
บริษัทประกันวินาศภัย 
   
  

สินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยมีมากน้อยแตกต่างกัน บริษัทที่มีสินทรัพย์มากมิได้หมายความว่าจะมี
ความสามารถในการจัดการสินทรัพย์นั้น แต่ความสามารถวัดได้โดยการเปรียบเทียบว่าสินทรัพย์ต่างๆ ที่มีอยู่ว่า
สามารถสร้างรายได้ได้มากน้อยเพียงไร  

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Ratio) จึงเป็นอัตราส่วนที่ใช้วัด
ความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยว่ามีมากน้อยเพียงไร ซึ่งสินทรัพย์ที่น ามาพิจารณาคือ 
สินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคา สินทรัพย์รวม และเบี้ยประกันภัยค้างรับ อัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพใน
การบริหารสินทรัพย์บริษัทประกันวินาศภัย ได้แก่ 

1. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม  
2. อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ  

 
1. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม 

อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม เป็นการเปรียบเทียบสินทรัพย์ที่ได้รับการ
ประเมินราคา กับสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาจะเป็นสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2554 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตัวอย่างสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคา ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน 
ตราสารอนุพันธ์ สลากออมทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เงินลงทุนให้เช่าซื้อรถ เงินลงทุนให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งประเภท
สัญญาเช่าการเงิน เบี้ยประกันภัยค้างรับ รายได้จากการลงทุนค้างรับ และลูกหนี้อื่น 

ส าหรับสินทรัพย์รวมจะวัดมูลค่าโดยใช้ราคาตามบัญชี   
 
 
  อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม     =  

 
 

 
 
 

  สินทรัพย์รวม (ราคาประเมิน) 
   สินทรัพย์รวม (ราคาตามบญัชี) 
 

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษทัประกันวินาศภัย     5-49 

 

ตัวอย่างที่ 5.8 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีสินทรัพย์รวมโดยแสดงในราคาตาม
บัญชี 37,000 ล้านบาท สินทรัพย์รวมดังกล่าวมีราคาประเมินเท่ากับ 34,000 ลา้นบาท 

 
 อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม  =   

 

       =  91.89%  
 
อัตราส่วนมาตรฐานคือ 90% อัตราส่วนที่ค านวนได้คือ 91.89% แสดงว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการ

บริหารสินทรัพย์สูงกว่ามาตรฐานเล็กน้อย 
 

2. อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ 
อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ เป็นการเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยค้างรับที่ได้รับการ

ประเมินราคาต่อเบี้ยประกันภัยค้างรับ 
เบี้ยประกันภัยค้างรับที่ได้รับการประเมินราคาจะแตกต่างกันตามประเภทของการประกันวินาศภัย ในที่นี้จะ

ยกตัวอย่างการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการประกันภัยรถยนต์ ซึ่งมีแนวทางดังนี้  
1) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเก็บเบี้ยประกันภัยเกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันครบก าหนดช าระ

ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย ให้ประเมินเบี้ยประกันภัยค้างรับคงเหลือหลังหักค่า เผื่อการด้อยค่าได้ 
ไม่เกินร้อยละ 50 ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ 

2) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเก็บเบี้ยประกันภัยเกิน 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันครบก าหนดช าระ
ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย ให้ประเมินเบี้ยประกันภัยค้างรับคงเหลือหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่ าได้ไม่
เกินร้อยละ 25 ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ 

3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเก็บเบี้ยประกันภัยเกิน 90 วันขึ้นไปนับแต่วันครบก าหนดช าระตามกฎหมายว่า
ด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย ให้ด้อยค่าเต็มจ านวน  
 ส าหรับการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการประกันภัยประเภทอื่น จะต้องประเมินตามแนวทางที่ 
คปภ. ก าหนดเช่นกัน 
 
 
 อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ    =  

 
 
 
 
 

34,000 
37,000 

    เบี้ยประกันภัยคา้งรับที่ได้รับการประเมินราคา 
   เบี้ยประกันภัยค้างรับรวม 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-48     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั   
 

 

เรื่องที่ 5.5  
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของ 
บริษัทประกันวินาศภัย 
   
  

สินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยมีมากน้อยแตกต่างกัน บริษัทที่มีสินทรัพย์มากมิได้หมายความว่าจะมี
ความสามารถในการจัดการสินทรัพย์นั้น แต่ความสามารถวัดได้โดยการเปรียบเทียบว่าสินทรัพย์ต่างๆ ที่มีอยู่ว่า
สามารถสร้างรายได้ได้มากน้อยเพียงไร  

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Ratio) จึงเป็นอัตราส่วนที่ใช้วัด
ความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยว่ามีมากน้อยเพียงไร ซึ่งสินทรัพย์ที่น ามาพิจารณาคือ 
สินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคา สินทรัพย์รวม และเบี้ยประกันภัยค้างรับ อัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพใน
การบริหารสินทรัพย์บริษัทประกันวินาศภัย ได้แก่ 

1. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม  
2. อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ  

 
1. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม 

อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม เป็นการเปรียบเทียบสินทรัพย์ที่ได้รับการ
ประเมินราคา กับสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาจะเป็นสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2554 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตัวอย่างสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคา ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน 
ตราสารอนุพันธ์ สลากออมทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เงินลงทุนให้เช่าซื้อรถ เงินลงทุนให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งประเภท
สัญญาเช่าการเงิน เบี้ยประกันภัยค้างรับ รายได้จากการลงทุนค้างรับ และลูกหนี้อื่น 

ส าหรับสินทรัพย์รวมจะวัดมูลค่าโดยใช้ราคาตามบัญชี   
 
 
  อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม     =  

 
 

 
 
 

  สินทรัพย์รวม (ราคาประเมิน) 
   สินทรัพย์รวม (ราคาตามบญัชี) 
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ตัวอย่างที่ 5.8 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีสินทรัพย์รวมโดยแสดงในราคาตาม
บัญชี 37,000 ล้านบาท สินทรัพย์รวมดังกล่าวมีราคาประเมินเท่ากับ 34,000 ล้านบาท 

 
 อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม  =   

 

       =  91.89%  
 
อัตราส่วนมาตรฐานคือ 90% อัตราส่วนที่ค านวนได้คือ 91.89% แสดงว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการ

บริหารสินทรัพย์สูงกว่ามาตรฐานเล็กน้อย 
 

2. อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ 
อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ เป็นการเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยค้างรับที่ได้รับการ

ประเมินราคาต่อเบี้ยประกันภัยค้างรับ 
เบี้ยประกันภัยค้างรับที่ได้รับการประเมินราคาจะแตกต่างกันตามประเภทของการประกันวินาศภัย ในที่นี้จะ

ยกตัวอย่างการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการประกันภัยรถยนต์ ซึ่งมีแนวทางดังนี้  
1) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเก็บเบี้ยประกันภัยเกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันครบก าหนดช าระ

ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย ให้ประเมินเบี้ยประกันภัยค้างรับคงเหลือหลังหักค่า เผื่อการด้อยค่าได้ 
ไม่เกินร้อยละ 50 ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ 

2) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเก็บเบี้ยประกันภัยเกิน 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันครบก าหนดช าระ
ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย ให้ประเมินเบี้ยประกันภัยค้างรับคงเหลือหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่ าได้ไม่
เกินร้อยละ 25 ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ 

3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเก็บเบี้ยประกันภัยเกิน 90 วันขึ้นไปนับแต่วันครบก าหนดช าระตามกฎหมายว่า
ด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย ให้ด้อยค่าเต็มจ านวน  
 ส าหรับการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการประกันภัยประเภทอื่น จะต้องประเมินตามแนวทางที่ 
คปภ. ก าหนดเช่นกัน 
 
 
 อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ    =  

 
 
 
 
 

34,000 
37,000 

    เบี้ยประกันภัยคา้งรับที่ได้รับการประเมินราคา 
   เบี้ยประกันภัยค้างรับรวม 
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ตัวอย่างที่ 5.9 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีเบี้ยประกันภัยค้างรับที่ได้รับการ
ประเมินราคาจ านวน 2,100 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยค้างรับรวม 2,300 ล้านบาท 

 
  อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ  =   

  

       =  91.30%  
 
 อัตราส่วนมาตรฐานคือ 80% อัตราส่วนที่ค านวณได้คือ 91.30% แสดงว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพย์ประเภทเบี้ยประกันภัยค้างรับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,100 
2,300 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เรื่องที่ 5.6  
การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันวินาศภัย 
   
  
 อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดผลการด าเนินงานของ
กิจการว่าได้รับผลตอบแทนมากน้อยเพียงไร ก าไรนั้นเป็นผลมาจากนโยบายและการด าเนินงานในด้านต่างๆ หาก 
ทุกส่วนงานด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ ผลก าไรที่ได้ย่อมเป็นไปตามเป้าหมาย อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร
จึงแสดงถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการน าเงินทุนไปใช้สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากน้อยเพียงไร โดยก าไร  
ที่น ามาใช้ค านวณควรเป็นก าไรส าหรับปี เพราะเป็นก าไรที่ได้มาจากการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของงวดนั้น ทั้งนี้ควร
เปรียบเทียบกับอัตราที่ใช้เป็นมาตรฐานต่อไป อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร มีดังนี้ 

1. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 
2. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 

 
1. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้  
 อัตราส่วนนี้เป็นการวัดความสามารถในการท าก าไร เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในส่วนของเบี้ยประกันภัย โดย
ก าไรสุทธิที่น ามาค านวณเป็นก าไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน 
 
 
  อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้    =  
 
   

 

ตัวอย่างที่ 5.10 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีก าไรสุทธิส าหรับปี 2,500 ล้านบาท 
และเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 11,100 ล้านบาท 

 
  อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้  = 
  

        = 22.52%  
 
 
 

    ก าไรสุทธิ 
   เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้

 

2,500 
11,100 
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ตัวอย่างที่ 5.9 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีเบี้ยประกันภัยค้างรับที่ได้รับการ
ประเมินราคาจ านวน 2,100 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยค้างรับรวม 2,300 ล้านบาท 

 
  อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ  =   

  

       =  91.30%  
 
 อัตราส่วนมาตรฐานคือ 80% อัตราส่วนที่ค านวณได้คือ 91.30% แสดงว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพย์ประเภทเบี้ยประกันภัยค้างรับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,100 
2,300 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เรื่องที่ 5.6  
การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันวินาศภัย 
   
  
 อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดผลการด าเนินงานของ
กิจการว่าได้รับผลตอบแทนมากน้อยเพียงไร ก าไรนั้นเป็นผลมาจากนโยบายและการด าเนินงานในด้านต่างๆ หาก 
ทุกส่วนงานด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ ผลก าไรที่ได้ย่อมเป็นไปตามเป้าหมาย อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร
จึงแสดงถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการน าเงินทุนไปใช้สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากน้อยเพียงไร โดยก าไร  
ที่น ามาใช้ค านวณควรเป็นก าไรส าหรับปี เพราะเป็นก าไรที่ได้มาจากการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของงวดนั้น ทั้งนี้ควร
เปรียบเทียบกับอัตราที่ใช้เป็นมาตรฐานต่อไป อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร มีดังนี้ 

1. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 
2. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 

 
1. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้  
 อัตราส่วนนี้เป็นการวัดความสามารถในการท าก าไร เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในส่วนของเบี้ยประกันภัย โดย
ก าไรสุทธิที่น ามาค านวณเป็นก าไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน 
 
 
  อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้    =  
 
   

 

ตัวอย่างที่ 5.10 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีก าไรสุทธิส าหรับปี 2,500 ล้านบาท 
และเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 11,100 ล้านบาท 

 
  อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้  = 
  

        = 22.52%  
 
 
 

    ก าไรสุทธิ 
   เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้

 

2,500 
11,100 

��3_edit NT_328page.indd   257 2/28/2563 BE   8:32 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-52     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั   
 

 

 ทั้งนี้ การเปรียบเทียบอัตราส่วนที่ค านวณได้กับอัตราส่วนมาตรฐาน เช่น อัตราส่วนเฉลี่ยของบริษัทต่างๆ  
ในธุรกิจประกันวินาศภัย จะท าให้ทราบว่าบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไร  
มากน้อยเพียงไร หากสมมติให้อัตราส่วนเฉลี่ยเท่ากับ 18% แสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการท าก าไรได้ดีกว่าบริษัท 
อ่ืนๆ โดยเฉลี่ย 
 
2. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย  

อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (Return on Assets: ROA) เป็นอัตราที่ใช้วัดประสิทธิภาพการใช้
สินทรัพย์รวมว่าสามารถสร้างก าไรได้คุ้มค่ากับจ านวนสินทรัพย์ที่มีหรือไม่ โดยก าไรสุทธิที่น ามาค านวณเป็นก าไรสุทธิ
ย้อนหลัง 12 เดือน ถ้าอัตรานี้สูงแสดงว่ากิจการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อหาก าไรได้เต็มที่ แต่หากอัตรานี้ต่ า แสดงว่า
สินทรัพย์ของบริษัทยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างก าไรเท่าที่ควร 
 
 
   อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย    =  

 
 

  

 ตัวอย่างที่ 5.11 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีก าไรสุทธิส าหรับปีเท่ากับ 2,500 
ล้านบาท และสินทรัพย์รวมเท่ากับ 37,000 ล้านบาท ส าหรับสินทรัพย์รวมในปีที่ผ่านมาคือ ปี 25X1 เท่ากับ 34,000 
ล้านบาท 
 
   สินทรัพย์รวมเฉลี่ย (37,000 + 34,000) / 2 =  35,500 
 

   อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย =   
 
       =  7.04% 
 
 อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ -5% R 10% อัตราส่วนของบริษัทเท่ากับ 
7.04% แสดงว่า ก าไรของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมเฉลี่ยมีค่าเป็นบวกและมีอัตราที่ค่อนข้างสูง จึงจัดว่า
บริษัทมีความสามารถในการท าก าไรในระดับที่น่าพอใจ 
 
3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ เป็นอัตราผลตอบแทนที่เจ้าของซึ่งก็คือผู้ถือหุ้นได้รับจากเงินที่
น ามาลงทุนในบริษัทประกันวินาศภัย โดยก าไรสุทธิที่น ามาค านวณเป็นก าไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน 
 

    ก าไรสุทธิ 
   สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 

 

2,500 
35,500 
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  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ      = 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 5.12 ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีก าไรสุทธิส าหรับปีเท่ากับ 2,500 
ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 20,000 ล้านบาท ส าหรับส่วนของผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาคือ ปี 25X1 เท่ากับ 
19,000 ล้านบาท 

 
  ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (20,000 + 19,000) / 2 =  19,500 

 
  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ  =  

 

       =  12.82% 
   
 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของมาตรฐานเท่ากับ 0% อัตราส่วนของบริษัทเท่ากับ 12.82% 
แสดงว่า ก าไรของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของเจ้าของแล้ว สูงกว่าอัตรามาตรฐาน แสดงว่าบริษัทมีความสามารถ
ของในการท าก าไรในระดับที่น่าพอใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ก าไรสุทธิ 
   ส่วนของเจ้าของเฉลี่ย 
 

2,500 
19,500 
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 ทั้งนี้ การเปรียบเทียบอัตราส่วนที่ค านวณได้กับอัตราส่วนมาตรฐาน เช่น อัตราส่วนเฉลี่ยของบริษัทต่างๆ  
ในธุรกิจประกันวินาศภัย จะท าให้ทราบว่าบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไร  
มากน้อยเพียงไร หากสมมติให้อัตราส่วนเฉลี่ยเท่ากับ 18% แสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการท าก าไรได้ดีกว่าบริษัท 
อ่ืนๆ โดยเฉลี่ย 
 
2. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย  

อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (Return on Assets: ROA) เป็นอัตราที่ใช้วัดประสิทธิภาพการใช้
สินทรัพย์รวมว่าสามารถสร้างก าไรได้คุ้มค่ากับจ านวนสินทรัพย์ที่มีหรือไม่ โดยก าไรสุทธิที่น ามาค านวณเป็นก าไรสุทธิ
ย้อนหลัง 12 เดือน ถ้าอัตรานี้สูงแสดงว่ากิจการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อหาก าไรได้เต็มที่ แต่หากอัตรานี้ต่ า แสดงว่า
สินทรัพย์ของบริษัทยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างก าไรเท่าที่ควร 
 
 
   อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย    =  

 
 

  

 ตัวอย่างที่ 5.11 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีก าไรสุทธิส าหรับปีเท่ากับ 2,500 
ล้านบาท และสินทรัพย์รวมเท่ากับ 37,000 ล้านบาท ส าหรับสินทรัพย์รวมในปีที่ผ่านมาคือ ปี 25X1 เท่ากับ 34,000 
ล้านบาท 
 
   สินทรัพย์รวมเฉลี่ย (37,000 + 34,000) / 2 =  35,500 
 

   อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย =   
 
       =  7.04% 
 
 อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ -5% R 10% อัตราส่วนของบริษัทเท่ากับ 
7.04% แสดงว่า ก าไรของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมเฉลี่ยมีค่าเป็นบวกและมีอัตราที่ค่อนข้างสูง จึงจัดว่า
บริษัทมีความสามารถในการท าก าไรในระดับที่น่าพอใจ 
 
3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ เป็นอัตราผลตอบแทนที่เจ้าของซึ่งก็คือผู้ถือหุ้นได้รับจากเงินที่
น ามาลงทุนในบริษัทประกันวินาศภัย โดยก าไรสุทธิที่น ามาค านวณเป็นก าไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน 
 

    ก าไรสุทธิ 
   สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 

 

2,500 
35,500 
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  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ      = 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 5.12 ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีก าไรสุทธิส าหรับปีเท่ากับ 2,500 
ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 20,000 ล้านบาท ส าหรับส่วนของผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาคือ ปี 25X1 เท่ากับ 
19,000 ล้านบาท 

 
  ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (20,000 + 19,000) / 2 =  19,500 

 
  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ  =  

 

       =  12.82% 
   
 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของมาตรฐานเท่ากับ 0% อัตราส่วนของบริษัทเท่ากับ 12.82% 
แสดงว่า ก าไรของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของเจ้าของแล้ว สูงกว่าอัตรามาตรฐาน แสดงว่าบริษัทมีความสามารถ
ของในการท าก าไรในระดับที่น่าพอใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ก าไรสุทธิ 
   ส่วนของเจ้าของเฉลี่ย 
 

2,500 
19,500 
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เรื่องที่ 5.7  
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย 
   
  

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย เป็นการวัดความพอใจของนักลงทุนต่อ
การบริหารงานของกิจการซึ่งส่งผลต่อมูลค่าตลาดของกิจการ อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้าน
การตลาด (Market Value Ratio) เป็นอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาตลาดต่อหุ้น ก าไรต่อหุ้น ราคาตามบัญชีต่อหุ้น 
และส่วนแบ่งการตลาด โดยน ามาหาความสัมพันธ์กันเพื่อแสดงในรูปของ อัตราส่วนซึ่งได้แก่  
 1.  อัตราส่วนราคาต่อก าไร 
 2.  อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี 
 3.  ส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันรับสุทธิ 
 ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาต่อก าไรและอัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี สามารถน าไปวิเคราะห์ได้เฉพาะกับ
บริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น เนื่องจากบริษัทดังกล่าวจะมีข้อมูลราคาหุ้นสามัญ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
 

1. อัตราส่วนราคาต่อก าไร  
อัตราส่วนราคาต่อก าไร (Price/Earning Ratio หรือ P/E Ratio) เป็นการเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้น

สามัญกับก าไรต่อหุ้น ท าให้ทราบว่าราคาเป็นกี่เท่าของก าไรต่อหุ้น P/E Ratioที่สูงแสดงว่าหุ้นนั้นเป็นที่น่าสนใจของ
ตลาดหรือของนักลงทุน เพราะนักลงทุนอาจคาดการณ์ว่ากิจการนั้นๆ จะมีการเจริญเติบโตที่ดีในอนาคต ทั้งนี้นักลงทุน
มักเปรียบเทียบอัตราส่วนนี้กับอัตราส่วนเฉลี่ยของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  
  
 
     อัตราส่วนราคาต่อก าไร     = 
 
 
 

 ตัวอย่างที่ 5.13 ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 25 บาท และ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญคือ 350 บาท อัตราส่วนราคาต่อก าไรของอุตสาหกรรมคือ 12 เท่า 
  
  อัตราส่วนราคาต่อก าไร (P/E Ratio) =  

 
       = 14   เท่า 

  
  อัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  = 12   เท่า 

    ราคาตลาดของหุ้นสามญั 
   ก าไรต่อหุ้น 

 

350 
25 
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 ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็น 14 เท่าของก าไร ถ้าอัตราส่วนเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมมี P/E Ratioเป็น 12 เท่า หมายถึง ตลาดหรือนักลงทุนให้ความสนใจกับหุ้นของบริษัทพัฒนาประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) มากกว่าบริษัทอ่ืนในธุรกิจประกันภัยด้วยกัน ท าให้ราคาต่อก าไรสูงกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยเมื่อ
เปรียบเทียบกับกิจการอ่ืน หรืออาจมองได้ในอีกแง่หนึ่งคือราคาตลาดของหุ้นบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกิจการอื่น  
 
2. อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี  
 อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี (Market/Book Ratio) เป็นการเปรียบเทียบราคาหุ้นที่ซื้อขายใน
ตลาดกับราคาตามบัญชีต่อหุ้นสามัญของบริษัท 
  ราคาตามบัญชีคือมูลค่าคงเหลือหลังจากที่ได้น าสินทรัพย์ทั้งหมดไปจ่ายหนี้สินแล้ว ซึ่งก็คือส่วนของผู้ถือหุ้น
ที่ได้บันทึกบัญชีไว้นั่นเอง ราคาตามบัญชีต่อหุ้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงมูลค่าสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหากต้องเลิกกิจการนั้น 
หุ้นสามัญที่ตลาดให้ความสนใจจะมีราคาตลาดสูงเมื่อเทียบกับราคาตามบัญชี ซึ่งแสดงได้จากอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
ราคาตามบัญชีที่สูง แต่หากอัตราส่วนนี้เท่ากับ 1 หมายถึง ราคาตลาดต่อหุ้นเท่ากับราคาตามบัญชีต่อหุ้น ซึ่งแสดงว่า 
ผู้ลงทุนให้ความสนใจในหุ้นนี้น้อย แต่หากอัตรานี้ต่ ากว่า 1 แสดงว่าผู้ลงทุนไม่ให้ความสนใจหุ้นนี้ ซึ่งอาจเป็นเพราะ
กิจการไม่มีความก้าวหน้าในอนาคต ท าให้ราคาตลาดต่อหุ้นต่ ากว่าราคาตามบัญชีต่อหุ้น 
 
 
        อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญช ี    = 
 
 
 ตัวอย่างที่ 5.14 ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีส่วนของผู้ถือหุ้น 20,000 ล้านบาท 
อัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันเท่ากับ 1.5 เท่า 
 

ราคาตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท =   
       
       =  

    
         = 200   บาท 
  
  ราคาตลาดต่อหุ้น    =  350   บาท 
 
  อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี =   
 

      =  1.75   เท่า 

       ราคาตลาดต่อหุ้น 
     ราคาตามบัญชตี่อหุ้น 
 

    ส่วนของผู้ถือหุ้น 
   จ านวนหุ้นสามัญ 

 20,000 
100 

     350 
     200 
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เรื่องที่ 5.7  
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย 
   
  

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย เป็นการวัดความพอใจของนักลงทุนต่อ
การบริหารงานของกิจการซึ่งส่งผลต่อมูลค่าตลาดของกิจการ อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้าน
การตลาด (Market Value Ratio) เป็นอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาตลาดต่อหุ้น ก าไรต่อหุ้น ราคาตามบัญชีต่อหุ้น 
และส่วนแบ่งการตลาด โดยน ามาหาความสัมพันธ์กันเพื่อแสดงในรูปของ อัตราส่วนซึ่งได้แก่  
 1.  อัตราส่วนราคาต่อก าไร 
 2.  อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี 
 3.  ส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันรับสุทธิ 
 ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาต่อก าไรและอัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี สามารถน าไปวิเคราะห์ได้เฉพาะกับ
บริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น เนื่องจากบริษัทดังกล่าวจะมีข้อมูลราคาหุ้นสามัญ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
 

1. อัตราส่วนราคาต่อก าไร  
อัตราส่วนราคาต่อก าไร (Price/Earning Ratio หรือ P/E Ratio) เป็นการเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้น

สามัญกับก าไรต่อหุ้น ท าให้ทราบว่าราคาเป็นกี่เท่าของก าไรต่อหุ้น P/E Ratioที่สูงแสดงว่าหุ้นนั้นเป็นที่น่าสนใจของ
ตลาดหรือของนักลงทุน เพราะนักลงทุนอาจคาดการณ์ว่ากิจการนั้นๆ จะมีการเจริญเติบโตที่ดีในอนาคต ทั้งนี้นักลงทุน
มักเปรียบเทียบอัตราส่วนนี้กับอัตราส่วนเฉลี่ยของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  
  
 
     อัตราส่วนราคาต่อก าไร     = 
 
 
 

 ตัวอย่างที่ 5.13 ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 25 บาท และ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญคือ 350 บาท อัตราส่วนราคาต่อก าไรของอุตสาหกรรมคือ 12 เท่า 
  
  อัตราส่วนราคาต่อก าไร (P/E Ratio) =  

 
       = 14   เท่า 

  
  อัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  = 12   เท่า 

    ราคาตลาดของหุ้นสามญั 
   ก าไรต่อหุ้น 

 

350 
25 
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 ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็น 14 เท่าของก าไร ถ้าอัตราส่วนเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมมี P/E Ratioเป็น 12 เท่า หมายถึง ตลาดหรือนักลงทุนให้ความสนใจกับหุ้นของบริษัทพัฒนาประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) มากกว่าบริษัทอ่ืนในธุรกิจประกันภัยด้วยกัน ท าให้ราคาต่อก าไรสูงกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยเมื่อ
เปรียบเทียบกับกิจการอ่ืน หรืออาจมองได้ในอีกแง่หนึ่งคือราคาตลาดของหุ้นบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกิจการอื่น  
 
2. อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี  
 อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี (Market/Book Ratio) เป็นการเปรียบเทียบราคาหุ้นที่ซื้อขายใน
ตลาดกับราคาตามบัญชีต่อหุ้นสามัญของบริษัท 
  ราคาตามบัญชีคือมูลค่าคงเหลือหลังจากที่ได้น าสินทรัพย์ทั้งหมดไปจ่ายหนี้สินแล้ว ซึ่งก็คือส่วนของผู้ถือหุ้น
ที่ได้บันทึกบัญชีไว้นั่นเอง ราคาตามบัญชีต่อหุ้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงมูลค่าสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหากต้องเลิกกิจการนั้น 
หุ้นสามัญที่ตลาดให้ความสนใจจะมีราคาตลาดสูงเมื่อเทียบกับราคาตามบัญชี ซึ่งแสดงได้จากอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
ราคาตามบัญชีที่สูง แต่หากอัตราส่วนนี้เท่ากับ 1 หมายถึง ราคาตลาดต่อหุ้นเท่ากับราคาตามบัญชีต่อหุ้น ซึ่งแสดงว่า 
ผู้ลงทุนให้ความสนใจในหุ้นนี้น้อย แต่หากอัตรานี้ต่ ากว่า 1 แสดงว่าผู้ลงทุนไม่ให้ความสนใจหุ้นนี้ ซึ่งอาจเป็นเพราะ
กิจการไม่มีความก้าวหน้าในอนาคต ท าให้ราคาตลาดต่อหุ้นต่ ากว่าราคาตามบัญชีต่อหุ้น 
 
 
        อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญช ี    = 
 
 
 ตัวอย่างที่ 5.14 ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีส่วนของผู้ถือหุ้น 20,000 ล้านบาท 
อัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันเท่ากับ 1.5 เท่า 
 

ราคาตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท =   
       
       =  

    
         = 200   บาท 
  
  ราคาตลาดต่อหุ้น    =  350   บาท 
 
  อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี =   
 

      =  1.75   เท่า 

       ราคาตลาดต่อหุ้น 
     ราคาตามบัญชตี่อหุ้น 
 

    ส่วนของผู้ถือหุ้น 
   จ านวนหุ้นสามัญ 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-56     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั   
 

 

 อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชีของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เท่ากับ 1.75 เท่า 
ในขณะที่อัตราส่วนนี้ของกิจการอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันเท่ากับ 1.5 เท่า แสดงว่าตลาดให้ความสนใจในหุ้นของ
บริษัทสูง ราคาตลาดจึงสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น อาจเป็นเพราะผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัท
มีประสิทธิภาพสูงกว่าอุตสาหกรรม เป็นที่น่าสนใจของตลาด 
 
3. ส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) โดยทั่วไปมักหมายถึง การเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าหรือยอดขายโดยรวม
ในแต่ละประเภทหรือแต่ละอุตสาหกรรม โดยให้ยอดรวมเป็น 100 และค านวณว่าแต่ละตราสินค้ามีส่วนแบ่งจากมูลค่า
ดังกล่าวเป็นร้อยละเท่าใด  

ส าหรับส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ หมายถึง อัตราร้อยละของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิของ
บริษัทประกันวินาศภัย ต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิทั้งหมดของทุกบริษัทในธุรกิจประกันวินาศภัยรวมกัน 
 
 
  ส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ     = 
 
 
 ตัวอย่างที่ 5.15 ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 11,200 ล้าน
บาท โดยสมมติเบี้ยประกันภัยรับสุทธิทั้งหมดของทุกบริษัทรวมกันเท่ากับ 120,000 ล้านบาท 
 
  ส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  =  
 

      =  9.33% 
 
 ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 
9.33% ซึ่งบริษัทสามารถเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ถ้าส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นแสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการ
หาลูกค้าเพิ่มขึ้นท าให้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิทั้งหมดของทุกบริษัทรวมกัน 
ในทางกลับกัน ถ้าส่วนแบ่งการตลาดลดลง แสดงว่าลูกค้าบางส่วนหันไปซื้อประกันภัยกับบริษัทอื่น หรืออาจเป็นเพราะ
บริษัทไม่สามารถหาลูกค้าเพิ่มข้ึนในขณะที่ตลาดโดยรวมมีการขยายตัว  

ทั้งนี้ บริษัทควรพยายามรักษาส่วนแบ่งการตลาดมิให้ลดลง ขณะเดียวกัน การหาทางเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
จะแสดงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทต่อไป  

 
 
 

   เบี้ยประกันภัยรับสุทธิของบริษัท 
   เบี้ยประกันภัยรับสุทธิทั้งหมดของทุกบริษัท

บริษัท 
 

 

11,200 
120,000 
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5-56     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั   
 

 

 อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชีของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เท่ากับ 1.75 เท่า 
ในขณะที่อัตราส่วนนี้ของกิจการอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันเท่ากับ 1.5 เท่า แสดงว่าตลาดให้ความสนใจในหุ้นของ
บริษัทสูง ราคาตลาดจึงสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น อาจเป็นเพราะผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัท
มีประสิทธิภาพสูงกว่าอุตสาหกรรม เป็นที่น่าสนใจของตลาด 
 
3. ส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) โดยทั่วไปมักหมายถึง การเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าหรือยอดขายโดยรวม
ในแต่ละประเภทหรือแต่ละอุตสาหกรรม โดยให้ยอดรวมเป็น 100 และค านวณว่าแต่ละตราสินค้ามีส่วนแบ่งจากมูลค่า
ดังกล่าวเป็นร้อยละเท่าใด  

ส าหรับส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ หมายถึง อัตราร้อยละของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิของ
บริษัทประกันวินาศภัย ต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิทั้งหมดของทุกบริษัทในธุรกิจประกันวินาศภัยรวมกัน 
 
 
  ส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ     = 
 
 
 ตัวอย่างที่ 5.15 ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 11,200 ล้าน
บาท โดยสมมติเบี้ยประกันภัยรับสุทธิทั้งหมดของทุกบริษัทรวมกันเท่ากับ 120,000 ล้านบาท 
 
  ส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  =  
 

      =  9.33% 
 
 ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 
9.33% ซึ่งบริษัทสามารถเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ถ้าส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นแสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการ
หาลูกค้าเพิ่มขึ้นท าให้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิทั้งหมดของทุกบริษัทรวมกัน 
ในทางกลับกัน ถ้าส่วนแบ่งการตลาดลดลง แสดงว่าลูกค้าบางส่วนหันไปซื้อประกันภัยกับบริษัทอื่น หรืออาจเป็นเพราะ
บริษัทไม่สามารถหาลูกค้าเพิ่มข้ึนในขณะที่ตลาดโดยรวมมีการขยายตัว  

ทั้งนี้ บริษัทควรพยายามรักษาส่วนแบ่งการตลาดมิให้ลดลง ขณะเดียวกัน การหาทางเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
จะแสดงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทต่อไป  

 
 
 

   เบี้ยประกันภัยรับสุทธิของบริษัท 
   เบี้ยประกันภัยรับสุทธิทั้งหมดของทุกบริษัท

บริษัท 
 

 

11,200 
120,000 
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บทที่ 6  
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 

ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัย
นานาชาติและการเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล 

บทบาทของนายหนา้ประกนัภัยต่อสังคม 
 

อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎิคุณ 
อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์ 
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บทที่ 6  
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 

ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัย
นานาชาติและการเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล 

บทบาทของนายหนา้ประกนัภัยต่อสังคม 
 

อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎิคุณ 
อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์ 
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6-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

บทท่ี 6 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ก าหนดโดยสมาคม                     นว. 2 
 ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติและการเป็นนายหน้า      (1 ชั่วโมง) 
 ประกันภัยนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยตอ่สังคม    
         
เรื่องที่   

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

  
แนวคิด  

1.  ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ในปัจจุบันได้มีการด าเนินธุรกิจทั้ง
ในรูปแบบข้ามชาติและข้ามสาขา รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อของภาคการเงินทั้งระบบทั่วโลก จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสากลขึ้น ซึ่งบุคลากรในภาคอุตส าหกรรม
ประกันภัยจะต้องมีมุมมองในภาพรวมของการก ากับดูแลระดับสากล เพื่อเกิดความเข้าใจและเป็นพื้นฐาน
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศของ
ตน 

2.  ความเข้าใจในมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย จะท าให้บุคลากรในภาคธุรกิจประกันภัย มีความ
เข้าใจในหลักการและเหตุผลของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ซึ่งเก่ียวข้องกับตนเอง ส่งผลช่วยให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาการปฏิบัติในธุรกิจประกันภัย และการ
ให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้น มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยแต่ละข้อมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ หลักการ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติ 

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

4.  นิติบุคคลที่ต้องการจะด าเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง พร้อมทั้งด าเนินธุรกิจตามบทบาทของนายหน้าประกันภัยในฐานะผู้มีความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัยและความเสี่ยงภัย ซึ่งจะช่วย
ให้ทั้งภาคธุรกิจประกันภัย และสังคมได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่ดี ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจมีความ
มั่นคงและขยายตัวมากข้ึน 

 
 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-3 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความเป็นมา หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้  
2.  อธิบายองค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้ 
3.  อธิบายมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้องกับคนกลางประกันภัยได้ 
4.  อธิบายการด าเนินการเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลและบทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคมได้ 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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6-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

บทท่ี 6 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ก าหนดโดยสมาคม                     นว. 2 
 ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติและการเป็นนายหน้า      (1 ชั่วโมง) 
 ประกันภัยนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยตอ่สังคม    
         
เรื่องที่   

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

  
แนวคิด  

1.  ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ในปัจจุบันได้มีการด าเนินธุรกิจทั้ง
ในรูปแบบข้ามชาติและข้ามสาขา รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อของภาคการเงินทั้งระบบทั่วโลก จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสากลขึ้น ซึ่งบุคลากรในภาคอุตส าหกรรม
ประกันภัยจะต้องมีมุมมองในภาพรวมของการก ากับดูแลระดับสากล เพื่อเกิดความเข้าใจและเป็นพื้นฐาน
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศของ
ตน 

2.  ความเข้าใจในมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย จะท าให้บุคลากรในภาคธุรกิจประกันภัย มีความ
เข้าใจในหลักการและเหตุผลของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ซึ่งเก่ียวข้องกับตนเอง ส่งผลช่วยให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาการปฏิบัติในธุรกิจประกันภัย และการ
ให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้น มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยแต่ละข้อมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ หลักการ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติ 

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

4.  นิติบุคคลที่ต้องการจะด าเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง พร้อมทั้งด าเนินธุรกิจตามบทบาทของนายหน้าประกันภัยในฐานะผู้มีความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัยและความเสี่ยงภัย ซึ่งจะช่วย
ให้ทั้งภาคธุรกิจประกันภัย และสังคมได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่ดี ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจมีความ
มั่นคงและขยายตัวมากข้ึน 

 
 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-3 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความเป็นมา หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้  
2.  อธิบายองค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้ 
3.  อธิบายมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้องกับคนกลางประกันภัยได้ 
4.  อธิบายการด าเนินการเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลและบทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคมได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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6-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

เรื่องที่ 6.1  
ความเป็นมา หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
    

 
ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน การพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นธุรกิจที่สามารถระดมเงินออมทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่
คาดว่าจะเกิดขึ้น แต่เนื่องจากการบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรม์ประกันภัย
หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและ
ผู้รับประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคง
ทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง 
ยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพเพียงพอ
และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น เพื่อให้
เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไปปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม  
ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่างๆ ประมาณ 140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงาน
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตาม
มติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซึ่งในขณะนั้น กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยของประเทศไทย หลังจากได้มีการจัดตั้งสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการ
จัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 
2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดยได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคาร-

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-5 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

พาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 
จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น 
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าว
สอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยใช้ชื่อ Insurance 
Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs) 1 October 2011 ประกอบไป
ด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 อย่างไรก็ตาม มาตรฐานฉบับ
ดังกล่าวยังได้รับการทบทวนและปรับปรุงในบางส่วนอีกครั้ง โดยในปี 2555 ได้มีการปรับปรุง มาตรฐาน ICP 9 การ
ตรวจสอบและการรายงาน ปี 2556 ปรับปรุง มาตรฐาน ICP 22 การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย และปี 2558 ได้มีการปรับปรุง มาตรฐาน ICP 4 การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ICP 5 
ความเหมาะสมของบุคลากร ICP 7 บรรษัทภิบาล ICP 8  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ICP 23 การ
ก ากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม และ ICP 25 ความร่วมมือและการประสานงานด้านการก ากับดูแล โดยได้มีการ
ประกาศใช้เป็นฉบับเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงล่าสุดในปัจจุบัน  

   
2. หลักการของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ ดี 
ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย  
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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6-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

เรื่องที่ 6.1  
ความเป็นมา หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
    

 
ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน การพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นธุรกิจที่สามารถระดมเงินออมทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่
คาดว่าจะเกิดขึ้น แต่เนื่องจากการบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรม์ประกันภัย
หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและ
ผู้รับประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคง
ทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง 
ยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพเพียงพอ
และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น เพื่อให้
เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไปปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม  
ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่างๆ ประมาณ 140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงาน
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตาม
มติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซึ่งในขณะนั้น กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยของประเทศไทย หลังจากได้มีการจัดตั้งสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการ
จัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 
2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดยได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคาร-
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พาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 
จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น 
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าว
สอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยใช้ชื่อ Insurance 
Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs) 1 October 2011 ประกอบไป
ด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 อย่างไรก็ตาม มาตรฐานฉบับ
ดังกล่าวยังได้รับการทบทวนและปรับปรุงในบางส่วนอีกครั้ง โดยในปี 2555 ได้มีการปรับปรุง มาตรฐาน ICP 9 การ
ตรวจสอบและการรายงาน ปี 2556 ปรับปรุง มาตรฐาน ICP 22 การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย และปี 2558 ได้มีการปรับปรุง มาตรฐาน ICP 4 การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ICP 5 
ความเหมาะสมของบุคลากร ICP 7 บรรษัทภิบาล ICP 8  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ICP 23 การ
ก ากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม และ ICP 25 ความร่วมมือและการประสานงานด้านการก ากับดูแล โดยได้มีการ
ประกาศใช้เป็นฉบับเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงล่าสุดในปัจจุบัน  

   
2. หลักการของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ ดี 
ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย  
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
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ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยได้รับความคุ้มครอง
และตลาดการเงินคงไว้ซึ่งความมั่นคง รวมทั้งเพื่อลดการแพร่กระจายของความเสี่ยงจากสาขาการเงินหนึ่งไปสู่สาขา
การเงินอ่ืน หรือจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศอ่ืน และเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างของการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ที่มีอยู่  
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 นอกจากหลักการส าคัญเพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่ดีแล้ว การจัดท ามาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยยังมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1)  เพื่อให้เป็นพื้นฐานโครงสร้างของการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 2)  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานก าหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 3)  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบในการปรับปรุงการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 4)  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานส าหรับการประเมินด้านการก ากับดูแล เช่น การประเมินภาคการเงินตามมาตรฐาน 
สากล (Financial Sector Assessment Program: FSAP) ซึ่งเป็นการประเมินความมั่นคงของระบบการเงิน และ
ความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ การประเมินความต้องการใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเงินและตลาดการเงินของประเทศ รวมทั้งประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และแนวทางปฏิบัติสากลภาคการเงินของประเทศ 
 ทั้งนี้ FSAP เป็นการด าเนินการโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank)  
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เรื่องที่ 6.2  
องค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการก ากับดูแล 
ธุรกิจประกันภัย 
  
 

มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยรู้จักกันในนามของ ICPs ได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์ และระดับการพัฒนาของธุรกิจประกันภัยและระบบการเงิน 
โดยมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก IAIS เมื่อเดือนตุลาคม 
2554 มีจ านวนทั้งสิ้น 26 ข้อ โดยโครงสร้างของแต่ละ ICPs มีองค์ประกอบและขอบเขต ดังนี้ 
 
1. องค์ประกอบของมาตรฐานการก ากับดูแลธรุกิจประกันภัย  
  มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) ฉบับเดือนตุลาคม 2554 เป็นกรอบการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่จัดท าขึ้นซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดย ICPs แต่ละข้อมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1)  หลักการ (ICP Statement) คือ หลักการสูงสุดของมาตรฐาน ICPs ซึ่งอธิบายถึงหลักการส าคัญและ
สิ่งจ าเป็นในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงด้านการเงิน และผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
 2)  มาตรฐาน (Standards) คือ ส่วนประกอบระดับถัดลงมาของโครงสร้าง ICPs ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ส าคัญใน
การด าเนินการตามหลักการของ ICP นั้นๆ 
 3)  แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material) คือ ส่วนประกอบสุดท้ายในโครงสร้าง ICPs เป็นแนวทางปฏิบัติ
โดยละเอียดในการด าเนินการตามหลักการและมาตรฐาน (ICP Statement/ Standards) โดยเป็นส่วนที่อธิบาย
รายละเอียด รวมทั้งยกตัวอย่างวิธีการในการด าเนินการ 
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ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยได้รับความคุ้มครอง
และตลาดการเงินคงไว้ซึ่งความมั่นคง รวมทั้งเพื่อลดการแพร่กระจายของความเสี่ยงจากสาขาการเงินหนึ่งไปสู่สาขา
การเงินอ่ืน หรือจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศอ่ืน และเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างของการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ที่มีอยู่  
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 นอกจากหลักการส าคัญเพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่ดีแล้ว การจัดท ามาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยยังมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1)  เพื่อให้เป็นพื้นฐานโครงสร้างของการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 2)  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานก าหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 3)  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบในการปรับปรุงการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 4)  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานส าหรับการประเมินด้านการก ากับดูแล เช่น การประเมินภาคการเงินตามมาตรฐาน 
สากล (Financial Sector Assessment Program: FSAP) ซึ่งเป็นการประเมินความมั่นคงของระบบการเงิน และ
ความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ การประเมินความต้องการใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเงินและตลาดการเงินของประเทศ รวมทั้งประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และแนวทางปฏิบัติสากลภาคการเงินของประเทศ 
 ทั้งนี้ FSAP เป็นการด าเนินการโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank)  
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เรื่องที่ 6.2  
องค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการก ากับดูแล 
ธุรกิจประกันภัย 
  
 

มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยรู้จักกันในนามของ ICPs ได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์ และระดับการพัฒนาของธุรกิจประกันภัยและระบบการเงิน 
โดยมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก IAIS เมื่อเดือนตุลาคม 
2554 มีจ านวนทั้งสิ้น 26 ข้อ โดยโครงสร้างของแต่ละ ICPs มีองค์ประกอบและขอบเขต ดังนี้ 
 
1. องค์ประกอบของมาตรฐานการก ากับดูแลธรุกิจประกันภัย  
  มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) ฉบับเดือนตุลาคม 2554 เป็นกรอบการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่จัดท าขึ้นซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดย ICPs แต่ละข้อมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1)  หลักการ (ICP Statement) คือ หลักการสูงสุดของมาตรฐาน ICPs ซึ่งอธิบายถึงหลักการส าคัญและ
สิ่งจ าเป็นในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงด้านการเงิน และผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
 2)  มาตรฐาน (Standards) คือ ส่วนประกอบระดับถัดลงมาของโครงสร้าง ICPs ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ส าคัญใน
การด าเนินการตามหลักการของ ICP นั้นๆ 
 3)  แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material) คือ ส่วนประกอบสุดท้ายในโครงสร้าง ICPs เป็นแนวทางปฏิบัติ
โดยละเอียดในการด าเนินการตามหลักการและมาตรฐาน (ICP Statement/ Standards) โดยเป็นส่วนที่อธิบาย
รายละเอียด รวมทั้งยกตัวอย่างวิธีการในการด าเนินการ 
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 3)  การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศซึ่งมีผู้รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่ท าหน้าที่
ก าหนดกฎหมาย ข้อบังคับ ในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยอาจแตกต่างจากหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด าเนินการ ICPs ที่ถูก
น าไปใช้ในประเทศนั้นจะต้องใช้โดยทั้ง 2 หน่วยงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตามจะต้อง
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้การด าเนินการตาม ICPs ของทั้งสองหน่วยงาน (หรือหลายหน่วยงาน)  
มีโครงสร้างที่สอดคล้องกัน 
 4)  หน่วยงานที่ก ากับดูแลจะต้องด าเนินการในลักษณะที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีอ านาจเพียงพอตามกฎหมายส าหรับการด าเนินการตามหน้าทีข่องตน อย่างไรก็ตาม การมีอ านาจตามกฎหมาย
เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินการตาม ICPs หน่วยงานก ากับดูแลฯ จะต้องมีความสามารถในการ
ด าเนินการตามอ านาจที่มีอยู่ และจะต้องท าให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายเหล่านั้น นอกจากนั้น 
หน่วยงานก ากับดูแลฯ จะต้องมีทรัพยากรและความสามารถที่จ าเป็นเพียงพอ เพื่อให้การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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 ตัวอย่าง รูปแบบโครงสร้างเนื้อหาของมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs)  
 
 

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

 
 
 

2. ขอบเขตของมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  
 1)  ICPs สามารถน าไปใช้ได้กับทุกประเทศ/ภูมิภาค โดยไม่ต้องค านึงถึงระดับการพัฒนาของตลาดประกันภัย 
และชนิดของผลิตภัณฑ์หรือการบริการด้านประกันภัย หน่วยงานก ากับดูแลฯ จะต้องน าข้อก าหนดและการด าเนินการใน
การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะ ขนาด ความซับซ้อนของแต่ละบริษัทซึ่งมีความเสี่ยง
แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่มีในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 2)  ICPs สามารถน าไปใช้ได้กับทุกบริษัทประกันภัย ไม่ว่าจะมีรัฐบาลควบคุมหรือถือหุ้ น หรือเป็นของ
ภาคเอกชนโดยสมบูรณ์ เมื่อไรก็ตามที่มีการด าเนินธุรกิจประกันภัย รวมถึงการด าเนินธุรกิจประกันภัยในรูปแบบ  
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 3)  การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศซึ่งมีผู้รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่ท าหน้าที่
ก าหนดกฎหมาย ข้อบังคับ ในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยอาจแตกต่างจากหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด าเนินการ ICPs ที่ถูก
น าไปใช้ในประเทศนั้นจะต้องใช้โดยทั้ง 2 หน่วยงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตามจะต้อง
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การด าเนินการตาม ICPs ของทั้งสองหน่วยงาน (หรือหลายหน่วยงาน)  
มีโครงสร้างที่สอดคล้องกัน 
 4)  หน่วยงานที่ก ากับดูแลจะต้องด าเนินการในลักษณะที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีอ านาจเพียงพอตามกฎหมายส าหรับการด าเนินการตามหน้าทีข่องตน อย่างไรก็ตาม การมีอ านาจตามกฎหมาย
เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินการตาม ICPs หน่วยงานก ากับดูแลฯ จะต้องมีความสามารถในการ
ด าเนินการตามอ านาจที่มีอยู่ และจะต้องท าให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายเหล่านั้น นอกจากนั้น 
หน่วยงานก ากับดูแลฯ จะต้องมีทรัพยากรและความสามารถที่จ าเป็นเพียงพอ เพื่อให้การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ICP 1 …………………………………………………………………. 
  หลักการ (ICP Statement)…………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
  
 บทน าหรือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น (บาง ICPs อาจมีการกล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบท
น า) ................................................................................................................................................. ................................... 
 1.1)  มาตรฐาน (Standards)……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………. 
  1.1.1  แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   1.1.2  แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1.2)  มาตรฐาน (Standards)……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………. 
  1.2.1  แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  1.2.2  แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

2. ขอบเขตของมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  
 1)  ICPs สามารถน าไปใช้ได้กับทุกประเทศ/ภูมิภาค โดยไม่ต้องค านึงถึงระดับการพัฒนาของตลาดประกันภัย 
และชนิดของผลิตภัณฑ์หรือการบริการด้านประกันภัย หน่วยงานก ากับดูแลฯ จะต้องน าข้อก าหนดและการด าเนินการใน
การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะ ขนาด ความซับซ้อนของแต่ละบริษัทซึ่งมีความเสี่ยง
แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่มีในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 2)  ICPs สามารถน าไปใช้ได้กับทุกบริษัทประกันภัย ไม่ว่าจะมีรัฐบาลควบคุมหรือถือหุ้ น หรือเป็นของ
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เรื่องที่ 6.3  
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้อง 
กับคนกลางประกันภัย 
   
 

สมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (IAIS) จัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Core Principles: ICPs) ทั้งฉบับเดือนตุลาคม 2554 และฉบับปรับปรุงเดือน พฤศจิกายน 2558 ขึ้น โดย
คณะท างานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจากประเทศสมาชิกที่มี 
การพัฒนาแตกต่างกันออกไป เพื่อให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลายและให้มาตรฐานฉบับปัจจุบันสามารถน าไปใช้ได้
อย่างทั่วถึง ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรฐานทั้งสิ้น 26 ข้อ ดังนี้ 

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

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

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

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

Risk Transfer) 
ICP  14  การประเมินมูลค่า (Valuation) 
ICP  15  การลงทุน (Investment) 
ICP  16  การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมเพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Enterprise Risk Manage-

ment for Solvency Purposes) 
 ICP  17  ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 
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                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

 ICP  18  คนกลางประกันภัย (Intermediaries) 
 ICP  19  พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ (Conduct of Business) 
 ICP  20  การเปิดเผยข้อมูล (Public Disclosure) 
 ICP  21  การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) 
 ICP  22  การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย  (Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism) 
 ICP  23  การก ากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (Group-wide Supervision) 
 ICP  24  การดูแลเสถียรภาพระดับมหภาคและการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Macroprudential Surveil-
lance and Insurance Supervision) 
 ICP  25  ความร่วมมือและการประสานงานด้านการก ากับดูแล (Supervisory Cooperation and Coordi-
nation) 
 ICP  26  ความร่วมมือข้ามพรมแดนและการประสานงานด้านการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Cross-
border Cooperation and Coordination on Crisis Management) 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) ทั้ง 26 ICPs มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัย 
ทั้งสิ้น 4 ICPs คือ 
 1.  ICP  18 คนกลางประกันภัย (Intermediaries) 
 2.  ICP 19 พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ (Conduct of Business) 
 3.  ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) 
 4.  ICP  22 การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism) 
 รายละเอียดเก่ียวกับ ICPs ที่เก่ียวข้องกับคนกลางประกันภัยมีดังนี้ 
 
1. มาตรฐาน ICP 18 คนกลางประกันภัย  
 มาตรฐาน ICP 18 คนกลางประกันภัย (Intermediaries) มีหลักการส าคัญคือ หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนด
และบังคับใช้ข้อบังคับส าหรับพฤติกรรมทางธุรกิจของคนกลางประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าด าเนินธุรกิจอย่างเป็น 
มืออาชีพและมีความโปร่งใส ซึ่ง ICP 18 ประกอบด้วย แนวคิดเบื้องต้น และมาตรฐาน ทั้งสิ้น 7 ข้อ ซึ่งภายใต้มาตรฐาน
ทั้งหมดมีแนวทางปฏิบัติและค าอธิบายรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับแต่ละมาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
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1. มาตรฐาน ICP 18 คนกลางประกันภัย  
 มาตรฐาน ICP 18 คนกลางประกันภัย (Intermediaries) มีหลักการส าคัญคือ หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนด
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บางประเภทมีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูงกว่าประเภทอื่นๆ จึงจ าเป็นต้องมีสื่อกลางที่มีความสามารถและประสบ-
การณ์มากกว่า ด้วยเหตุดังกล่าวหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องระบุในใบอนุญาตเก่ียวกับประเภทของการประกันภัยที่
คนกลางประกันภัยได้รับอนุญาตให้เป็นสื่อกลาง โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญของคนกลางประกันภัย หน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลอาจต้องพิจารณาการออกใบอนุญาตแบบต่ออายุเป็นชว่งๆ ซึ่งมีข้อดีคือสามารถประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
ข้อบังคับของคนกลางประกันภัยเป็นระยะๆ 
 ก่อนที่จะออกใบอนุญาตให้แก่คนกลางประกันภัย หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้มีการส่งใบสมัคร 
รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ส าคัญ อาทิ ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ประวัติ หากเป็นรูปบริษัท (Incorporated) จะต้องส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  ข้อมูลการเป็นเจ้าของ ข้อเสนอเกี่ยวกับ
วิธีการหาเงินทุน เป็นต้น 

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

นอกเหนือจากการตรวจสอบแล้ว หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจมีการประชุมหารือร่วมกับคนกลางประกันภัย
เป็นประจ า และอาจใช้การตรวจสอบอ่ืน เช่น การตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัว (Mystery Shopping) เพื่อประเมินว่า
นโยบายคนกลางประกันภัยและขั้นตอนต่างๆ เป็นธรรมต่อลูกค้า วิธีการก ากับดูแลในบางประเทศ อาจใช้การก ากับ
ดูแลคนกลางประกันภัยทางอ้อมผ่านการก ากับดูแลของบริษัทประกันภัย ในบางประเทศอาจมีการจัดตั้ งองค์กรก ากับ
ดูแลตัวเอง (Self-Regulatory Organization: SRO) เป็นองค์กรนอกภาครัฐที่ท าการก ากับดูแลอุตสาหกรรมหรือ
วิชาชีพในระดับหนึ่ง การก ากับดูแลของ SRO สามารถสนับสนุนการก ากับดูแลคนกลางประกันภัยผ่านกฎระเบียบของ
สมาชิกและข้อบังคับตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลควรแน่ใจว่า SRO มีมาตรฐานที่เหมาะสม และเข้า
แทรกแซงเมื่อเกิดข้อบกพร่อง 

มาตรฐาน 18.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยมีระดับความรู้และประสบการณ์ 
รวมถึงคุณธรรมและประสิทธิภาพ  
 บุคคลที่เป็นคนกลางประกันภัยควรมีความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความรู้ทางวิชาชีพสามารถได้มา
โดยประสบการณ์ การศึกษา และการฝึกอบรม หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรแน่ใจว่าคนกลางประกันภัย
มีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมส าหรับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสื่อกลาง คุณสมบัติและ
ประสบการณ์ควรเหมาะสมกับประเภทของสื่อกลางที่ด าเนินงานว่าเป็นตัวแทนส าหรับบริษัทประกันภัยหรือนายหน้า

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

6-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

 
แนวคิดเบ้ืองต้น 
 
 แนวคิดเบื้องต้นกล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภั ย ซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่
ให้บริการเป็นสื่อกลางส าหรับลูกค้าในการท าสัญญาประกันภัยหรือประกันภัยต่อ  โดยการเป็นตัวประสานระหว่าง
บริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัย เช่น ตัวแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคล เป็นต้น คนกลางประกันภัยสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากการเป็นสื่อกลาง ซึ่งอาจรวมถึงการรับประกันภัย การจัดเก็บเบี้ยประกันภัย การบริหาร
จัดการ และการบริหารการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอีกด้วย ระบบคนกลางประกันภัยและการปฏิบัติงานของคนกลาง
ประกันภัยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับวัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย และพัฒนาการของตลาดประกันภัยของแต่ละ
ประเทศ ด้วยเหตุนี้ มาตรการในการก ากับคนกลางประกันภัยจึงมีความหลากหลาย และมีความแตกต่างจากกันใน  
แต่ละตลาดประกันภัยของแต่ละประเทศ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรพิจารณาใช้มาตรฐานนี้กับทุกองค์กร
ที่ท าหน้าที่หรือด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย โดยค านึงถึงลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและลูกค้า 
 โดยทั่วไปคนกลางประกันภัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ปฏิบัติหน้าท่ีในนามของลูกค้า ซึ่งเป็นอิสระจาก
บริษัทประกันภัยที่คนกลางประกันภัยน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้ คนกลางประกันภัยนี้จะเรียกว่า “นายหน้า” (Broker/ 
Independent Financial Adviser) และ 2) ปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทประกันภัย เรียกว่า “ตัวแทน” (Agent/ 
Producer) ซึ่งคนกลางประกันภัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทประกันภัยหนึ่งแห่งหรือหลายแห่ง นอกจากนี้ 
บริษัทประกันภัยอาจใช้ช่องทางการจ าหน่ายหลายช่องทาง เพื่อท าการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย  รวมไปถึง
ประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกับบริษัทประกันภัย โดยใช้ธนาคาร
เป็นช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
 นอกจากนี้ คนกลางประกันภัยยังมีบทบาทที่ส าคัญในการส่งเสริมความเช่ือมั่นและความมั่นใจในภาคธุรกิจ
ประกันภัย รวมถึงส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการประกันภัยโดยการให้ค าแนะน าผู้บริโภคเพื่อให้สามารถตัดสินใจ
เลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ สามารถเข้าใจสิทธิประโยชน์ ลักษณะ และราคาของผลิตภัณฑ์ การที่ลูกค้า
เข้าใจถึงเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่จะได้จากผลิตภัณฑ์ประกันภัย อาจส่งผลให้มีการร้องเรียนคนกลางประกันภัยหรือ
บริษัทประกันภัยน้อยลง การส่งเสริมความรู้ทางประกันภัยและการเงินอย่างมืออาชีพของคนกลางประกันภัยนั้น เป็น
การให้บริการแก่ประชาชนและลูกค้า และช่วยส่งเสริมช่ือเสียงของคนกลางประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัยโดยรวม  

 
 

มาตรฐาน 18.1 หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องก าหนดให้คนกลางประกันภัยมีใบอนุญาต 
 มาตรฐานในข้อนี้ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดต่างๆ ที่ก าหนดให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยต้องก าหนดหรือบังคับให้คนกลางประกันภัยมีใบอนุญาต ซึ่งในแต่ละประเทศอาจเรียกกระบวนการดังกล่าว
แตกต่างกันไป เช่น “การออกใบอนุญาต” (Licensing) “การอนุญาต” (Authorization) หรือ “การลงทะเบียน” 
(Registration) โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถเลือกที่จะออกใบอนุญาตให้คนกลางประกันภัยในระดับองค์กร หรือ
ระดับบุคคล หรือทั้งสองอย่าง หน่วยงานก ากับดูแลจะต้องมีขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลทีเ่ป็นสือ่กลางประกันภัยนั้นมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมอยู่เสมอ นอกจากนี้ ธุรกิจประกันภัย 

��3_edit NT_328page.indd   276 2/28/2563 BE   8:32 PM



 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-13 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

บางประเภทมีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูงกว่าประเภทอื่นๆ จึงจ าเป็นต้องมีสื่อกลางที่มีความสามารถและประสบ-
การณ์มากกว่า ด้วยเหตุดังกล่าวหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องระบุในใบอนุญาตเก่ียวกับประเภทของการประกันภัยที่
คนกลางประกันภัยได้รับอนุญาตให้เป็นสื่อกลาง โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญของคนกลางประกันภัย หน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลอาจต้องพิจารณาการออกใบอนุญาตแบบต่ออายุเป็นชว่งๆ ซึ่งมีข้อดีคือสามารถประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
ข้อบังคับของคนกลางประกันภัยเป็นระยะๆ 
 ก่อนที่จะออกใบอนุญาตให้แก่คนกลางประกันภัย หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้มีการส่งใบสมัคร 
รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ส าคัญ อาทิ ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ประวัติ หากเป็นรูปบริษัท (Incorporated) จะต้องส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  ข้อมูลการเป็นเจ้าของ ข้อเสนอเกี่ยวกับ
วิธีการหาเงินทุน เป็นต้น 

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

นอกเหนือจากการตรวจสอบแล้ว หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจมีการประชุมหารือร่วมกับคนกลางประกันภัย
เป็นประจ า และอาจใช้การตรวจสอบอ่ืน เช่น การตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัว (Mystery Shopping) เพื่อประเมินว่า
นโยบายคนกลางประกันภัยและขั้นตอนต่างๆ เป็นธรรมต่อลูกค้า วิธีการก ากับดูแลในบางประเทศ อาจใช้การก ากับ
ดูแลคนกลางประกันภัยทางอ้อมผ่านการก ากับดูแลของบริษัทประกันภัย ในบางประเทศอาจมีการจัดตั้ งองค์กรก ากับ
ดูแลตัวเอง (Self-Regulatory Organization: SRO) เป็นองค์กรนอกภาครัฐที่ท าการก ากับดูแลอุตสาหกรรมหรือ
วิชาชีพในระดับหนึ่ง การก ากับดูแลของ SRO สามารถสนับสนุนการก ากับดูแลคนกลางประกันภัยผ่านกฎระเบียบของ
สมาชิกและข้อบังคับตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลควรแน่ใจว่า SRO มีมาตรฐานที่เหมาะสม และเข้า
แทรกแซงเมื่อเกิดข้อบกพร่อง 

มาตรฐาน 18.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยมีระดับความรู้และประสบการณ์ 
รวมถึงคุณธรรมและประสิทธิภาพ  
 บุคคลที่เป็นคนกลางประกันภัยควรมีความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความรู้ทางวิชาชีพสามารถได้มา
โดยประสบการณ์ การศึกษา และการฝึกอบรม หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรแน่ใจว่าคนกลางประกันภัย
มีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมส าหรับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสื่อกลาง คุณสมบัติและ
ประสบการณ์ควรเหมาะสมกับประเภทของสื่อกลางที่ด าเนินงานว่าเป็นตัวแทนส าหรับบริษัทประกันภัยหรือนายหน้า

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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แนวคิดเบ้ืองต้น 
 
 แนวคิดเบื้องต้นกล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภั ย ซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่
ให้บริการเป็นสื่อกลางส าหรับลูกค้าในการท าสัญญาประกันภัยหรือประกันภัยต่อ  โดยการเป็นตัวประสานระหว่าง
บริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัย เช่น ตัวแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคล เป็นต้น คนกลางประกันภัยสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากการเป็นสื่อกลาง ซึ่งอาจรวมถึงการรับประกันภัย การจัดเก็บเบี้ยประกันภัย การบริหาร
จัดการ และการบริหารการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอีกด้วย ระบบคนกลางประกันภัยและการปฏิบัติงานของคนกลาง
ประกันภัยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับวัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย และพัฒนาการของตลาดประกันภัยของแต่ละ
ประเทศ ด้วยเหตุนี้ มาตรการในการก ากับคนกลางประกันภัยจึงมีความหลากหลาย และมีความแตกต่างจากกันใน  
แต่ละตลาดประกันภัยของแต่ละประเทศ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรพิจารณาใช้มาตรฐานนี้กับทุกองค์กร
ที่ท าหน้าที่หรือด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย โดยค านึงถึงลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและลูกค้า 
 โดยทั่วไปคนกลางประกันภัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ปฏิบัติหน้าท่ีในนามของลูกค้า ซึ่งเป็นอิสระจาก
บริษัทประกันภัยที่คนกลางประกันภัยน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้ คนกลางประกันภัยนี้จะเรียกว่า “นายหน้า” (Broker/ 
Independent Financial Adviser) และ 2) ปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทประกันภัย เรียกว่า “ตัวแทน” (Agent/ 
Producer) ซึ่งคนกลางประกันภัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทประกันภัยหนึ่งแห่งหรือหลายแห่ง นอกจากนี้ 
บริษัทประกันภัยอาจใช้ช่องทางการจ าหน่ายหลายช่องทาง เพื่อท าการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย  รวมไปถึง
ประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกับบริษัทประกันภัย โดยใช้ธนาคาร
เป็นช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
 นอกจากนี้ คนกลางประกันภัยยังมีบทบาทที่ส าคัญในการส่งเสริมความเช่ือมั่นและความมั่นใจในภาคธุรกิจ
ประกันภัย รวมถึงส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการประกันภัยโดยการให้ค าแนะน าผู้บริโภคเพื่อให้สามารถตัดสินใจ
เลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ สามารถเข้าใจสิทธิประโยชน์ ลักษณะ และราคาของผลิตภัณฑ์ การที่ลูกค้า
เข้าใจถึงเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่จะได้จากผลิตภัณฑ์ประกันภัย อาจส่งผลให้มีการร้องเรียนคนกลางประกันภัยหรือ
บริษัทประกันภัยน้อยลง การส่งเสริมความรู้ทางประกันภัยและการเงินอย่างมืออาชีพของคนกลางประกันภัยนั้น เป็น
การให้บริการแก่ประชาชนและลูกค้า และช่วยส่งเสริมช่ือเสียงของคนกลางประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัยโดยรวม  

 
 

มาตรฐาน 18.1 หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องก าหนดให้คนกลางประกันภัยมีใบอนุญาต 
 มาตรฐานในข้อนี้ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดต่างๆ ที่ก าหนดให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยต้องก าหนดหรือบังคับให้คนกลางประกันภัยมีใบอนุญาต ซึ่งในแต่ละประเทศอาจเรียกกระบวนการดังกล่าว
แตกต่างกันไป เช่น “การออกใบอนุญาต” (Licensing) “การอนุญาต” (Authorization) หรือ “การลงทะเบียน” 
(Registration) โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถเลือกที่จะออกใบอนุญาตให้คนกลางประกันภัยในระดับองค์กร หรือ
ระดับบุคคล หรือทั้งสองอย่าง หน่วยงานก ากับดูแลจะต้องมีขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลทีเ่ป็นสือ่กลางประกันภัยนั้นมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมอยู่เสมอ นอกจากนี้ ธุรกิจประกันภัย 

��3_edit NT_328page.indd   277 2/28/2563 BE   8:32 PM



 

6-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

ด าเนินงานในนามของลูกค้า และเมื่อได้รับคุณสมบัติทางวิชาชีพแล้วคนกลางประกันภัยควรเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ
อยู่เสมอ  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรท าให้แน่ใจว่าคนกลางประกันภัยอยู่ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมทางวิชาชีพ ซึ่งเป็น
สิ่งส าคัญอย่างยิ่ง โดยอาจก าหนดและเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจที่คนกลางประกันภัยต้องปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจควรสอดคล้องกับกฎหมายและอาจครอบคลุมถึงการเจรจาระหว่างคนกลางประกันภัยและลูกค้า โดย  
คนกลางประกันภัยควรปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง ซึ่งควรมีคุณสมบัติส่วนบุคคล 
เช่น มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น 

มาตรฐาน 18.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยมีบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม 
 ส าหรับคนกลางประกันภัยที่เป็นรูปแบบองค์กร ควรอยู่ภายใต้กฎบรรษัทภิบาลขั้นต่ า ซึ่งอาจแตกต่างกันไป 
โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของสื่อกลาง และความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงกฎระเบียบของบริษัท อย่างไรก็ตาม 
กฎบรรษัทภิบาลขั้นต่ าส าหรับแต่ละสื่อกลางควรเพียงพอเพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมั่นคง และสามารถ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บรรษัทภิบาลที่ดีสามารถได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่ออกแนวทางปฏิบัติต่างๆ เช่น หลักเกณฑ์การปฏิบัติส าหรับคนกลางประกันภัยเก่ียวกับ
หน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งอาจประกอบด้วย การรักษามาตรฐานเรื่องความเหมาะสมของบุคลากร การรักษา
มาตรฐานที่เหมาะสมส าหรับพฤติกรรมทางธุรกิจ การมีระดับการควบคุมภายในที่เหมาะสม การเก็บรักษาแฟ้มและ
บันทึกต่างๆ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการก าหนด
กฎบรรษัทภิบาล หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องพิจารณาถึงการใช้กฎดังกล่าวกับกิจการที่มีเจ้าของคนเดียว และ
องค์กรขนาดเล็กที่ด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย เนื่องจากธุรกิจที่มีขนาดเล็กอาจส่งผลให้กิจการเหล่านี้ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎบรรษัทภิบาลเดียวกันกับบริษัทขนาดใหญ่ได้  

มาตรฐาน 18.5 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ต่อลูกค้า 
 1)  เงื่อนไขทางธุรกิจระหว่างคนกลางประกันภัยและลูกค้า 
 2)  ความสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัยที่ท างานด้วย  
 3)  ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนในกรณีที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

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

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

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-15 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

 2)  ความสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัยที่ท างานด้วย สถานะของคนกลางประกันภัยต่อบริษัทประกันภัย
สามารถบ่งบอกถึงขอบเขตของผลิตภัณฑ์ที่แนะน าต่อลูกค้า เช่น ในกรณีที่คนกลางประกันภัยสามารถเลือกน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์จากบริษัทเดียวหรือจากไม่กี่บริษัท ลูกค้าอาจต้องท าการศึกษาเพื่อค้นหาเงื่อนไขหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนในตลาด 
ที่ดีหรือเหมาะสมส าหรับตนมากกว่า  
  3)  ข้อมูลเก่ียวกับค่าตอบแทน โดยทั่วไป คนกลางประกันภัยได้รับค่าตอบแทนจากค่าธรรมเนียมและ 
ค่านายหน้าในรูปแบบต่างๆ ในบางประเทศที่ธุรกิจประกันภัยมีความก้าวหน้าและผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อน หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลอาจก าหนดให้คนกลางประกันภัยต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าเมื่อมีการร้องขอ
จากลูกค้า หรือให้ลูกค้ารับทราบถึงสิทธิในการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า โดยวิธีการสื่อสาร
ควรมีความชัดเจนและไม่ชักน าในทางที่ผิด ในกรณีของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีองค์ประกอบของการลงทุน หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลอาจก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อลูกค้าก่อนการซื้อขายกรมธรรม์ นอกจากนี้ ค่าตอบแทนบาง
ประเภทของคนกลางประกันภัยอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ในกรณีนี้คนกลางประกันภัยอาจ
พยายามน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้ามากกว่าแก่ลูกค้าโดยไม่ค านึงถึงความต้องการของลูกค้า 
ดังนั้น หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีขั้นตอนที่เข้มงวดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้ลูกค้าได้  
ผลประโยชน์อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานก ากับดูแลอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมและจ าเป็นส าหรับการ
ก าหนดข้อบังคับในเร่ืองของค่าตอบแทนให้มีความสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของตลาดประกันภัยของตน 

มาตรฐาน 18.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยที่บริหารจัดการเงินของลูกค้ามี
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีเพื่อปกป้องเงินดังกล่าว  
 ในการด าเนินธุรกิจประกันภัย คนกลางประกันภัยอาจต้องรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าหรือรับเงินจาก
บริษัทประกันภัยเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือคืนค่าเบี้ยประกันภัยแก่ลูกค้า ในบางประเทศอาจมีข้อบังคับทาง
กฎหมายเกี่ยวกับกระแสเงินที่ถ่ายโอนจากลูกค้าผ่านคนกลางประกันภัยไปยังบริษัทประกันภัยและในทางกลับกัน 
ดังนั้น คนกลางประกันภัยควรมีนโยบายและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่ อปกป้องเงินของลูกค้าดังกล่าว เพื่อ
ผลประโยชน์ของลูกค้า ในการก าหนดข้อบังคับส าหรับคนกลางประกันภัยในการปกป้องเงินของลูกค้า หน่วยงานที่
ก ากับดูแลอาจต้องแนะน าให้มีนโยบายและขั้นตอนต่างๆ เช่น มีการแยกบัญชีของลูกค้าจากบัญชีส่วนตัวของคนกลาง
ประกันภัย มีระบบการเงินและการควบคุมการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บรักษาสมุดคู่ฝาก ประวัติ และการ
ตรวจสอบ เป็นต้น  

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

ด าเนินงานในนามของลูกค้า และเมื่อได้รับคุณสมบัติทางวิชาชีพแล้วคนกลางประกันภัยควรเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ
อยู่เสมอ  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรท าให้แน่ใจว่าคนกลางประกันภัยอยู่ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมทางวิชาชีพ ซึ่งเป็น
สิ่งส าคัญอย่างยิ่ง โดยอาจก าหนดและเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจที่คนกลางประกันภัยต้องปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจควรสอดคล้องกับกฎหมายและอาจครอบคลุมถึงการเจรจาระหว่างคนกลางประกันภัยและลูกค้า โดย  
คนกลางประกันภัยควรปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง ซึ่งควรมีคุณสมบัติส่วนบุคคล 
เช่น มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น 

มาตรฐาน 18.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยมีบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม 
 ส าหรับคนกลางประกันภัยที่เป็นรูปแบบองค์กร ควรอยู่ภายใต้กฎบรรษัทภิบาลขั้นต่ า ซึ่งอาจแตกต่างกันไป 
โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของสื่อกลาง และความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงกฎระเบียบของบริษัท อย่างไรก็ตาม 
กฎบรรษัทภิบาลขั้นต่ าส าหรับแต่ละสื่อกลางควรเพียงพอเพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมั่นคง และสามารถ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บรรษัทภิบาลที่ดีสามารถได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่ออกแนวทางปฏิบัติต่างๆ เช่น หลักเกณฑ์การปฏิบัติส าหรับคนกลางประกันภัยเก่ียวกับ
หน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งอาจประกอบด้วย การรักษามาตรฐานเรื่องความเหมาะสมของบุคลากร การรักษา
มาตรฐานที่เหมาะสมส าหรับพฤติกรรมทางธุรกิจ การมีระดับการควบคุมภายในที่เหมาะสม การเก็บรักษาแฟ้มและ
บันทึกต่างๆ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการก าหนด
กฎบรรษัทภิบาล หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องพิจารณาถึงการใช้กฎดังกล่าวกับกิจการที่มีเจ้าของคนเดียว และ
องค์กรขนาดเล็กที่ด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย เนื่องจากธุรกิจที่มีขนาดเล็กอาจส่งผลให้กิจการเหล่านี้ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎบรรษัทภิบาลเดียวกันกับบริษัทขนาดใหญ่ได้  

มาตรฐาน 18.5 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ต่อลูกค้า 
 1)  เงื่อนไขทางธุรกิจระหว่างคนกลางประกันภัยและลูกค้า 
 2)  ความสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัยที่ท างานด้วย  
 3)  ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนในกรณีที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

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

 1)  เงื่อนไขทางธุรกิจ คนกลางประกันภัยควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขทางธุรกิจแก่ลูกค้าก่อนการท า
สัญญาประกันภัย การน าเสนอข้อมูลอาจท าโดยวาจาและจัดส่งข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าในภายหลัง  ซึ่ง
เอกสารดังกล่าวอาจประกอบไปด้วย คนกลางประกันภัยเป็นตัวแทนหรือนายหน้า หน่วยงานที่ให้ใบอนุญาตและก ากับ
ดูแล บริการที่น าเสนอ (น าเสนอผลิตภัณฑ์จากทุกบริษัท บางบริษัท หรือบริษัทเดียว)  สิทธิในการยกเลิกและการ
ร้องเรียน การบริหารจัดการเงินของลูกค้า เป็นต้น 
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 2)  ความสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัยที่ท างานด้วย สถานะของคนกลางประกันภัยต่อบริษัทประกันภัย
สามารถบ่งบอกถึงขอบเขตของผลิตภัณฑ์ที่แนะน าต่อลูกค้า เช่น ในกรณีท่ีคนกลางประกันภัยสามารถเลือกน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์จากบริษัทเดียวหรือจากไม่กี่บริษัท ลูกค้าอาจต้องท าการศึกษาเพื่อค้นหาเงื่อนไขหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนในตลาด 
ที่ดีหรือเหมาะสมส าหรับตนมากกว่า  
  3)  ข้อมูลเก่ียวกับค่าตอบแทน โดยทั่วไป คนกลางประกันภัยได้รับค่าตอบแทนจากค่าธรรมเนียมและ 
ค่านายหน้าในรูปแบบต่างๆ ในบางประเทศที่ธุรกิจประกันภัยมีความก้าวหน้าและผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อน หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลอาจก าหนดให้คนกลางประกันภัยต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าเมื่อมีการร้องขอ
จากลูกค้า หรือให้ลูกค้ารับทราบถึงสิทธิในการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า โดยวิธีการสื่อสาร
ควรมีความชัดเจนและไม่ชักน าในทางที่ผิด ในกรณีของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีองค์ประกอบของการลงทุน หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลอาจก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อลูกค้าก่อนการซื้อขายกรมธรรม์ นอกจากนี้ ค่าตอบแทนบาง
ประเภทของคนกลางประกันภัยอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ในกรณีนี้คนกลางประกันภัยอาจ
พยายามน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้ามากกว่าแก่ลูกค้าโดยไม่ค านึงถึงความต้องการของลูกค้า 
ดังนั้น หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีขั้นตอนที่เข้มงวดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้ลูกค้าได้  
ผลประโยชน์อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานก ากับดูแลอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมและจ าเป็นส าหรับการ
ก าหนดข้อบังคับในเร่ืองของค่าตอบแทนให้มีความสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของตลาดประกันภัยของตน 

มาตรฐาน 18.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยที่บริหารจัดการเงินของลูกค้ามี
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีเพื่อปกป้องเงินดังกล่าว  
 ในการด าเนินธุรกิจประกันภัย คนกลางประกันภัยอาจต้องรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าหรือรับเงินจาก
บริษัทประกันภัยเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือคืนค่าเบี้ยประกันภัยแก่ลูกค้า ในบางประเทศอาจมีข้อบังคับทาง
กฎหมายเกี่ยวกับกระแสเงินที่ถ่ายโอนจากลูกค้าผ่านคนกลางประกันภัยไปยังบริษัทประกันภัยและในทางกลับกัน 
ดังนั้น คนกลางประกันภัยควรมีนโยบายและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่ อปกป้องเงินของลูกค้าดังกล่าว เพื่อ
ผลประโยชน์ของลูกค้า ในการก าหนดข้อบังคับส าหรับคนกลางประกันภัยในการปกป้องเงินของลูกค้า หน่วยงานที่
ก ากับดูแลอาจต้องแนะน าให้มีนโยบายและขั้นตอนต่างๆ เช่น มีการแยกบัญชีของลูกค้าจากบัญชีส่วนตัวของคนกลาง
ประกันภัย มีระบบการเงินและการควบคุมการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บรักษาสมุดคู่ฝาก ประวัติ และการ
ตรวจสอบ เป็นต้น  

มาตรฐาน 18.7 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีมาตรการในการก ากับดูแลที่เหมาะสมกับคนกลางประกันภัย 
และมีอ านาจในการด าเนินการกับบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสื่อกลางโดยไม่มีใบอนุญาต 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลจะต้องด าเนินการกับคนกลางประกันภัยตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่คนกลาง
ประกันภัยไม่ปฏิบัติตามใบอนุญาตหรือข้อบังคับ หรือท าให้ลูกค้ามีความเสี่ยง เช่น ไม่ให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อลูกค้า 
นโยบายและขั้นตอนไม่ชัดเจน ระบบการควบคุมภายในและการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการ
จัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีปัญหาเก่ียวกับความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นต้น โดยการด าเนินการของ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรใช้กับคนกลางระดับองค์กรหรือรายบุคคลตามความเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นการแก้ไขหรือมี
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6-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

การลงโทษเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงมาตรการต่างๆ เช่น การจ ากัดการด าเนินงานทางธุรกิจ การพักงานหรือ
ยกเว้นบุคคลจากการด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย และการถอดถอนหรือไม่ต่อใบอนุญาต เป็นต้น 
 การด าเนินการก ากับดูแล อาจรวมถึงการด าเนินการต่อบริษัทประกันภัยในกรณีของการขายตรง หรือในกรณี
ที่บริษัทประกันภัยร่วมมือกับคนกลางประกันภัยในการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่ก ากับดูแล การ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือการลงโทษต้องเหมาะสมกับข้อบกพร่อง การฝ่าฝืนกฎเพียงเล็กน้อยอาจจัดการได้โดย
การว่ากล่าวทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรโดยผู้บริหาร และมีการติดตามประเมินผล ในขณะที่ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง
ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อลูกค้าอาจต้องใช้มาตรการที่ร้ายแรงกว่า อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องแน่ใจว่ามี
กระบวนการที่ถูกต้องส าหรับคนกลางหรือบริษัทประกันภัยในการอุทธรณ์ต่อมาตรการการลงโทษของหน่วยงานที่
ก ากับดูแล 
 กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลคนกลางประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อก าหนดและก ากับดูแลคนกลาง
ประกันภัยให้ต้องมีใบอนุญาต มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น มีความรู้ ประสบการณ์ 
รวมถึงจรรยาบรรณในการให้บริการ รวมทั้งให้บริการลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งกฎหมาย 
กฎระเบียบที่ส าคัญ เช่น 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 18 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535, ฉบับท่ี 
2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

- มาตรา 4 ค าจ ากัดความนายหน้าประกันวินาศภัย 
- มาตรา 63 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 
- มาตรา 66 การรับเงินหรือเบี้ยประกันวินาศภัย 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ 
ออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. 2552 

- หมวดที่ 1 ประเภทใบอนุญาต 
- หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีจะขอรับใบอนุญาต 
- หมวดที่ 4 การประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขในการ 
ออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติ- 
บุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554  

- หมวดที่ 1 หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีจะขอรับใบอนุญาต 
- หมวดที่ 3 หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจนายหน้า 
  ประกันวินาศภัยนิติบุคคล 
- หมวดที่ 4 การต่ออายุใบอนุญาต 

ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติ 
หน้าท่ีของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกัน 
วินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554  

- หมวดที่ 2 การออกกรมธรรม์ 
- หมวดที่ 3 การเสนอขายกรมธรรม์ 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-17 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 18 
ประกาศ คปภ. เรื่องอัตราค่าจ้าง หรือค่าบ าเหนจ็ 
ส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. 2551 

- ข้อ 4 อัตราค่าจ้างหรือค่าบ าเน็จ 

ประกาศ ส านักงาน คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักสูตร
และวิธีการ การอบรมความรูเ้กี่ยวกับการประกัน
วินาศภัย ส าหรับผู้ขอรับและขอตอ่อายุใบอนุญาต
เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2556 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 

- หมวดที่ 1 หลักสูตรการอบรม 
- หมวดที่ 2 สถาบันท่ีจัดอบรมและวิธีการอบรม 
- หมวดที่ 3 หนังสือรับรองการอบรม 

ค าสั่งนายทะเบยีนที่ 7/2556 เรื่อง ใหน้ิติบุคคลที่
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยยื่นรายงาน
เกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ 

- รายงานที่จะต้องยื่นต่อนายทะเบียน 

 
 

 เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานสากลในเรื่องคนกลางประกันภัย กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยของประเทศไทยที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าตัวแทนและนายหน้าประกันภัยจะต้องมี
หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และควรด าเนินธุรกิจสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี รวมทั้งมีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า โดยมีหน้าที่ส าคัญที่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามและแนวทางที่ควรปฏิบัติ 
เช่น 
 (1)  ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน โดยการสอบใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตตามที่กฎหมายก าหนด 
รวมทั้งจะต้องแสดงใบอนุญาตทุกครั้งที่มีการชักชวนให้ลูกค้าท าสัญญาประกันภัย  
 (2)  รักษาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย และเข้ารับการอบรมความรู้ตาม
ระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้มีคุณสมบัติและความรู้ที่เพียงพอเหมาะสมตลอดการประกอบอาชีพการเป็นตัวแทนและ
นายหน้าประกันภัย 
 (3)  ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและสอดคล้องกับจรรยาบรรณของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย รวมทั้ง
ควรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง 
 (4)  เมื่อปฏิบัติหน้าที่การเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัยจะต้องให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อลูกค้า โดยจะต้องไม่
แจ้งข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่ควรแจ้ง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ ที่เกี่ยวข้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควร
ได้รับ 
 (5)  ออกเอกสารหลักฐานแสดงการรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยทุกครั้ง และมีการบริหารจัดการเงินของลูกค้า
อย่างมีมาตรฐานและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
 
 

��3_edit NT_328page.indd   280 2/28/2563 BE   8:32 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

6-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

การลงโทษเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงมาตรการต่างๆ เช่น การจ ากัดการด าเนินงานทางธุรกิจ การพักงานหรือ
ยกเว้นบุคคลจากการด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย และการถอดถอนหรือไม่ต่อใบอนุญาต เป็นต้น 
 การด าเนินการก ากับดูแล อาจรวมถึงการด าเนินการต่อบริษัทประกันภัยในกรณีของการขายตรง หรือในกรณี
ที่บริษัทประกันภัยร่วมมือกับคนกลางประกันภัยในการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่ก ากับดูแล การ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือการลงโทษต้องเหมาะสมกับข้อบกพร่อง การฝ่าฝืนกฎเพียงเล็กน้อยอาจจัดการได้โดย
การว่ากล่าวทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรโดยผู้บริหาร และมีการติดตามประเมินผล ในขณะที่ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง
ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อลูกค้าอาจต้องใช้มาตรการที่ร้ายแรงกว่า อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องแน่ใจว่ามี
กระบวนการที่ถูกต้องส าหรับคนกลางหรือบริษัทประกันภัยในการอุทธรณ์ต่อมาตรการการลงโทษของหน่วยงานที่
ก ากับดูแล 
 กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลคนกลางประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อก าหนดและก ากับดูแลคนกลาง
ประกันภัยให้ต้องมีใบอนุญาต มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น มีความรู้ ประสบการณ์ 
รวมถึงจรรยาบรรณในการให้บริการ รวมทั้งให้บริการลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งกฎหมาย 
กฎระเบียบที่ส าคัญ เช่น 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 18 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535, ฉบับท่ี 
2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

- มาตรา 4 ค าจ ากัดความนายหน้าประกันวินาศภัย 
- มาตรา 63 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 
- มาตรา 66 การรับเงินหรือเบี้ยประกันวินาศภัย 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ 
ออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. 2552 

- หมวดที่ 1 ประเภทใบอนุญาต 
- หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีจะขอรับใบอนุญาต 
- หมวดที่ 4 การประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขในการ 
ออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติ- 
บุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554  

- หมวดที่ 1 หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีจะขอรับใบอนุญาต 
- หมวดที่ 3 หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจนายหน้า 
  ประกันวินาศภัยนิติบุคคล 
- หมวดที่ 4 การต่ออายุใบอนุญาต 

ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติ 
หน้าท่ีของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกัน 
วินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554  

- หมวดที่ 2 การออกกรมธรรม์ 
- หมวดที่ 3 การเสนอขายกรมธรรม์ 
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กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 18 
ประกาศ คปภ. เรื่องอัตราค่าจ้าง หรือค่าบ าเหนจ็ 
ส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. 2551 

- ข้อ 4 อัตราค่าจ้างหรือค่าบ าเน็จ 

ประกาศ ส านักงาน คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักสูตร
และวิธีการ การอบรมความรูเ้กี่ยวกับการประกัน
วินาศภัย ส าหรับผู้ขอรับและขอตอ่อายุใบอนุญาต
เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2556 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 

- หมวดที่ 1 หลักสูตรการอบรม 
- หมวดที่ 2 สถาบันท่ีจัดอบรมและวิธีการอบรม 
- หมวดที่ 3 หนังสือรับรองการอบรม 

ค าสั่งนายทะเบยีนที่ 7/2556 เรื่อง ใหน้ิติบุคคลที่
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยยื่นรายงาน
เกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ 

- รายงานที่จะต้องยื่นต่อนายทะเบียน 

 
 

 เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานสากลในเรื่องคนกลางประกันภัย กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยของประเทศไทยที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าตัวแทนและนายหน้าประกันภัยจะต้องมี
หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และควรด าเนินธุรกิจสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี รวมทั้งมีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า โดยมีหน้าที่ส าคัญที่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามและแนวทางที่ควรปฏิบัติ 
เช่น 
 (1)  ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน โดยการสอบใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตตามที่กฎหมายก าหนด 
รวมทั้งจะต้องแสดงใบอนุญาตทุกครั้งที่มีการชักชวนให้ลูกค้าท าสัญญาประกันภัย  
 (2)  รักษาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย และเข้ารับการอบรมความรู้ตาม
ระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้มีคุณสมบัติและความรู้ที่เพียงพอเหมาะสมตลอดการประกอบอาชีพการเป็นตัวแทนและ
นายหน้าประกันภัย 
 (3)  ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและสอดคล้องกับจรรยาบรรณของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย รวมทั้ง
ควรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง 
 (4)  เมื่อปฏิบัติหน้าที่การเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัยจะต้องให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อลูกค้า โดยจะต้องไม่
แจ้งข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่ควรแจ้ง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ ที่เกี่ยวข้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควร
ได้รับ 
 (5)  ออกเอกสารหลักฐานแสดงการรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยทุกครั้ง และมีการบริหารจัดการเงินของลูกค้า
อย่างมีมาตรฐานและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
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มาตรฐาน 19.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยจัดท าและปฏิบัติตาม
นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรท าให้แน่ใจว่าบริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และตรวจสอบว่านโยบายและขั้นตอนดังกล่าวได้รับการปฏิบัติตามหรือไม่ การ
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมประกอบด้วยการปฏิบัติที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 (1)  พัฒนาผลิตภัณฑ์และท าการตลาดโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า  
 (2)  ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อลูกค้าก่อนและหลังการขาย  
 (3)  ลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า  
 (4)  ให้แน่ใจว่าค าแนะน าที่ให้ลูกค้ามีคุณภาพ 
 (5)  จัดการกับเร่ืองร้องเรียนและข้อพิพาทของลูกค้าอย่างเป็นธรรม  
 (6)  ปกป้องข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
 (7)  ปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกค้า 

  ข้อบังคับในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกรอบกฎหมายของแต่ละประเทศ ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ต้องการคือให้เกิดการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทและคนกลาง
ประกันภัยมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง โดยจะต้องท าให้การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเป็นส่วนส าคัญของวัฒนธรรม
องค์กร และมีนโยบายและขั้นตอนเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้เกิดการบังคับใช้ในองค์กร ในบางประเทศ
นโยบายและขั้นตอนของบริษัทและคนกลางประกันภัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมควรจัดส่งให้
หน่วยงานที่ก ากับดูแลพิจารณา โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจสนับสนุนให้บริษัทและคนกลางประกันภัยเผยแพร่
นโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชน โดยเฉพาะนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
การจัดการเรื่องร้องเรียน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

2.2  ด้านกระบวนการก่อนการขาย 
มาตรฐาน 19.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยค านึงถึงความต้องการของลูกค้า 

แต่ละประเภทในการพัฒนาและท าการตลาดผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
 ในบางประเทศ การด าเนินการดังกล่าวสามารถท าได้ผ่านวิธีการให้การเห็นชอบผลิตภัณฑ์ โดยหน่วยงานที่
ก ากับดูแลจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและ
กฎระเบียบในการคุ้มครองลูกค้า ในบางประเทศคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบการพัฒนาและท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ในหลักการ  
 ในกรณีที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีอ านาจในการให้การเห็นชอบเงื่อนไขสัญญาหรืออัตราเบี้ยประกันภัย 
กระบวนการให้การเห็นชอบควรมีความสมดุลระหว่างการให้ความคุ้มครองลูกค้ากับผลประโยชน์ของลูกค้าในด้าน
นวัตกรรมและการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัย การให้ความเห็นชอบเงื่อนไขสัญญาหรืออัตราเบี้ยประกันภัยอาจเหมาะ
กับบางกรณี โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ ในบางประเทศหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจออก
หลักการหรือแนวทางเพื่อให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตาม เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการท าการตลาดควรมีการ
พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า ควรมีการประเมินลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่และเอกสารที่เผยแพร่ โดยก่อนท า

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

6-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

2. มาตรฐาน ICP 19 พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ  
 มาตรฐาน ICP 19 พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ (Conduct of Business) มีหลักการส าคัญ คือ หน่วยงานที่
ก ากับดูแลต้องก าหนดพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับความเป็นธรรม ทั้งก่อนการท า
สัญญาจนกระทั่งได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันทุกข้อภายใต้สัญญา โดยมาตรฐานนี้ระบุให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยต้องด าเนินการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจในตลาดของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย โดยการ
ก าหนดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดย ICP 19 นี้ประกอบด้วย แนวคิดเบื้องต้น 
มาตรฐานทั้งสิ้น 13 ข้อ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ภายใต้มาตรฐานแต่ละข้อ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

 

 
แนวคิดเบ้ืองต้น 
 
 ข้อบังคับทางพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจมีส่วนช่วยสร้างความเช่ือมั่นของประชาชนและลูกค้าในภาคธุรกิจ
ประกันภัย ลดความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ช่วยสนับสนุนกรอบการบริหารความเสี่ยง และความมั่นคงทางการเงิน
โดยรวม และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงแข็งแรง โดยการสร้างความเท่าเทียมกันในการแข่งขันโดย
คงไว้ซึ่งการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรม 
ประเพณี กฎหมาย และพัฒนาการของภาคธุรกิจประกันภัยของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมักมีมาตรการในการ
ก ากับดูแลพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจที่หลากหลาย ความแตกต่างดังกล่าวควรน ามาพิจารณาเมื่อปฏิบัติตาม ICP ข้อนี้ 
เพื่อให้สามารถได้ผลลัพธ์คือการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมประกอบด้วยการ
ปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรม การกระท าการโดยสุจริต และการหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีผิดกฎหมาย  
 เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ภายใต้ ICP19 ได้แบ่งมาตรฐานท้ังหมด ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการปฏิบัติการ
อย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า 2) ด้านกระบวนการก่อนการขาย และ 3) ด้านการให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัย รายละเอียด
มีดังนี ้
 

  
 2.1  ด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า 

มาตรฐาน 19.1 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติ
หน้าที่ต่อลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญ และความระมัดระวัง  
 หลักการของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังมีนัยส าคัญ คือ บริษัทประกันภัยและ
คนกลางประกันภัยควรปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงบุคคลที่มีความรอบคอบ รวมทั้งควรมีนโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ดังกล่าว บริษัทประกันภัยควรมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและตัวแทนประกันภัยมี
มาตรฐานทางจริยธรรมและความเป็นธรรมที่ดี  
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มาตรฐาน 19.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยจัดท าและปฏิบัติตาม
นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรท าให้แน่ใจว่าบริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และตรวจสอบว่านโยบายและขั้นตอนดังกล่าวได้รับการปฏิบัติตามหรือไม่ การ
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมประกอบด้วยการปฏิบัติที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 (1)  พัฒนาผลิตภัณฑ์และท าการตลาดโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า  
 (2)  ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อลูกค้าก่อนและหลังการขาย  
 (3)  ลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า  
 (4)  ให้แน่ใจว่าค าแนะน าที่ให้ลูกค้ามีคุณภาพ 
 (5)  จัดการกับเร่ืองร้องเรียนและข้อพิพาทของลูกค้าอย่างเป็นธรรม  
 (6)  ปกป้องข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
 (7)  ปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกค้า 

  ข้อบังคับในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกรอบกฎหมายของแต่ละประเทศ ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ต้องการคือให้เกิดการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทและคนกลาง
ประกันภัยมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง โดยจะต้องท าให้การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเป็นส่วนส าคัญของวัฒนธรรม
องค์กร และมีนโยบายและขั้นตอนเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้เกิดการบังคับใช้ในองค์กร ในบางประเทศ
นโยบายและขั้นตอนของบริษัทและคนกลางประกันภัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมควรจัดส่งให้
หน่วยงานที่ก ากับดูแลพิจารณา โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจสนับสนุนให้บริษัทและคนกลางประกันภัยเผยแพร่
นโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชน โดยเฉพาะนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
การจัดการเรื่องร้องเรียน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

2.2  ด้านกระบวนการก่อนการขาย 
มาตรฐาน 19.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยค านึงถึงความต้องการของลูกค้า 

แต่ละประเภทในการพัฒนาและท าการตลาดผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
 ในบางประเทศ การด าเนินการดังกล่าวสามารถท าได้ผ่านวิธีการให้การเห็นชอบผลิตภัณฑ์ โดยหน่วยงานที่
ก ากับดูแลจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและ
กฎระเบียบในการคุ้มครองลูกค้า ในบางประเทศคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบการพัฒนาและท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ในหลักการ  
 ในกรณีที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีอ านาจในการให้การเห็นชอบเงื่อนไขสัญญาหรืออัตราเบี้ยประกันภัย 
กระบวนการให้การเห็นชอบควรมีความสมดุลระหว่างการให้ความคุ้มครองลูกค้ากับผลประโยชน์ของลูกค้าในด้าน
นวัตกรรมและการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัย การให้ความเห็นชอบเงื่อนไขสัญญาหรืออัตราเบี้ยประกันภัยอาจเหมาะ
กับบางกรณี โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ ในบางประเทศหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจออก
หลักการหรือแนวทางเพื่อให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตาม เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการท าการตลาดควรมีการ
พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า ควรมีการประเมินลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่และเอกสารที่เผยแพร่ โดยก่อนท า

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2. มาตรฐาน ICP 19 พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ  
 มาตรฐาน ICP 19 พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ (Conduct of Business) มีหลักการส าคัญ คือ หน่วยงานที่
ก ากับดูแลต้องก าหนดพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับความเป็นธรรม ทั้งก่อนการท า
สัญญาจนกระทั่งได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันทุกข้อภายใต้สัญญา โดยมาตรฐานนี้ระบุให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยต้องด าเนินการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจในตลาดของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย โดยการ
ก าหนดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดย ICP 19 นี้ประกอบด้วย แนวคิดเบื้องต้น 
มาตรฐานทั้งสิ้น 13 ข้อ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ภายใต้มาตรฐานแต่ละข้อ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

 

 
แนวคิดเบ้ืองต้น 
 
 ข้อบังคับทางพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจมีส่วนช่วยสร้างความเช่ือมั่นของประชาชนและลูกค้าในภาคธุรกิจ
ประกันภัย ลดความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ช่วยสนับสนุนกรอบการบริหารความเสี่ยง และความมั่นคงทางการเงิน
โดยรวม และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงแข็งแรง โดยการสร้างความเท่าเทียมกันในการแข่งขันโดย
คงไว้ซึ่งการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรม 
ประเพณี กฎหมาย และพัฒนาการของภาคธุรกิจประกันภัยของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมักมีมาตรการในการ
ก ากับดูแลพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจที่หลากหลาย ความแตกต่างดังกล่าวควรน ามาพิจารณาเมื่อปฏิบัติตาม ICP ข้อนี้ 
เพื่อให้สามารถได้ผลลัพธ์คือการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมประกอบด้วยการ
ปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรม การกระท าการโดยสุจริต และการหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีผิดกฎหมาย  
 เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ภายใต้ ICP19 ได้แบ่งมาตรฐานท้ังหมด ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการปฏิบัติการ
อย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า 2) ด้านกระบวนการก่อนการขาย และ 3) ด้านการให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัย รายละเอียด
มีดังนี ้
 

  
 2.1  ด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า 

มาตรฐาน 19.1 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติ
หน้าที่ต่อลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญ และความระมัดระวัง  
 หลักการของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังมีนัยส าคัญ คือ บริษัทประกันภัยและ
คนกลางประกันภัยควรปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงบุคคลที่มีความรอบคอบ รวมทั้งควรมีนโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ดังกล่าว บริษัทประกันภัยควรมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและตัวแทนประกันภัยมี
มาตรฐานทางจริยธรรมและความเป็นธรรมที่ดี  
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การตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการ บริษัทประกันภัยควรท าการพิจารณาผลิตภัณฑ์ในด้านรูปแบบ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
และวิธีการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้บริษัทประกันภัยสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม สามารถประเมินความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ และท าให้มั่นใจว่าช่องทางการจัดจ าหน่าย
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้บริษัทประกันภัยควรให้ความช่วยเหลือคนกลางประกันภัย เพื่อให้มั่นใจว่าคนกลาง
ประกันภัยเข้าใจตลาดเป้าหมายและลดความเสี่ยงในการเสนอขายผิดกลุ่มเป้าหมาย 

มาตรฐาน 19.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยส่งเสริมผลิตภัณฑ์
และบริการด้วยความชัดเจน เป็นธรรม และไม่ชักน าในทางที่ผิด  
 ก่อนท าการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัทและคนกลางประกันภัยควรมั่นใจว่าข้อมูลที่จะน าเสนอนั้น
ถูกต้อง ชัดเจน และไม่มีการชักน าในทางที่ผิด ขั้นตอนการตรวจสอบที่ดีควรมีการพิจารณาจากผู้ตรวจสอบอิสระ 
ส าหรับการโฆษณาและสื่อต่างๆ ข้อมูลที่น าเสนอควรจะเข้าใจง่าย ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทาง 
ค่าสินไหมทดแทน และข้อจ ากัดอ่ืนๆ โดยไม่มีการตัดหรือลดข้อมูล หรือค าเตือนที่ส าคัญ 
 ในกรณีที่บริษัทและคนกลางประกันภัยตระหนักว่าข้อมูลที่น าเสนอไม่ถูกต้องและชัดเจน หรือชักน าในทางที่
ผิด บริษัทและคนกลางประกันภัยควรยกเลิกข้อมูลและแจ้งบุคคลที่เก่ียวข้องเก่ียวกับข้อมูลดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดเท่าที่
จะท าได้  

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

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วลูกค้ารายบุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิตาม
กฎหมายและหน้าที่ต่อสัญญาประกันภัยค่อนข้างน้อย ดังนั้น ก่อนการท าสัญญาประกันภัย บริษัทหรือคนกลาง
ประกันภัยควรแจ้งให้ลูกค้ารายบุคคลทราบเกี่ยวกับเรื่องสิทธิที่ส าคัญ เช่น บทบัญญัติทั่วไป หน้าที่ในการเปิดเผย 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-21 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

ข้อเท็จจริงของลูกค้า หน้าที่ภายหลังการท าสัญญารวมถึงบทลงโทษทางกฎหมายในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม หน้าที่ในการ
ตรวจสอบความคุ้มครอง สิทธิในการยกเลิก สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สิทธิในการร้องเรียน เป็นต้น 

มาตรฐาน 19.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมั่นใจว่าลูกค้าได้รับ
ค าแนะน าก่อนการท าสัญญาประกันภัย และค าแนะน าดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยค านึงถึงข้อมูลที่ลูกค้าเปิดเผย  
 บริษัทและคนกลางประกันภัยควรถามข้อมูลจากลูกค้าเพื่อให้สามารถประเมินความต้องการของลูกค้าก่อนให้
ค าแนะน าหรือท าสัญญา ข้อมูลดังกล่าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และลักษณะของลูกค้า  เช่น 
ความรู้และประสบการณ์ทางการเงิน ความต้องการและสภาวะแวดล้อม ความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์ และ
ประวัติความเสี่ยง เป็นต้น นอกจากนั้น ควรมีการเก็บข้อมูลการให้ค าแนะน าโดยเฉพาะในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ซับซ้อนและผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของการลงทุน โดยควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสื่ออ่ืนๆ ที่มีความ
ทนทาน และจัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติลูกค้า บริษัทและคนกลางประกันภัยควรรับผิดชอบการให้ค าแนะน าที่มีคุณภาพ 
และควรจัดการฝึกอบรมเพื่อให้บุคคลที่ต้องให้ค าแนะน าสามารถทราบแนวโน้มตลาด สภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
ประกันภัย นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
และบริการ เพื่อให้ทราบกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง และคุ้นเคยกับเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเป็น
อย่างดี 
 มาตรฐาน 19.7 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมั่นใจว่าในกรณีที่มี
การให้ค าแนะน าก่อนการท าสัญญา ต้องมีการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts of Interest) อย่าง
เหมาะสม  
 ในการติดต่อกับลูกค้า บริษัทและคนกลางประกันภัยอาจต้องเผชิญกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้น
เมื่อฝ่ายหนึ่งมีผลประโยชน์ทางหน้าที่ การงานและส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องหรือรับสิ่งจูงใจและท าให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างหน้าที่ของบริษัทหรือคนกลางประกันภัยที่มีต่อลูกค้า สิ่งจูงใจสามารถเป็นผลประโยชน์ที่เสนอให้บริษัท
หรือคนกลางประกันภัยหรือบุคคลที่ท าหน้าที่ในนามของบริษัท เพื่อให้บริษัท/บุคคลนั้นด าเนินการบางอย่าง สิ่งจูงใจ
อาจรวมถึง เงินสด ส่ิงของ และการให้บริการต่างๆ ในกรณีที่คนกลางประกันภัยได้รับสิ่งจูงใจจากบริษัทประกันภัย 
อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีผลกระทบต่อการให้ค าแนะน าได้  อย่างไรก็ตาม การให้หรือรับสิ่งจูงใจหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ อาจไม่ถือเป็นปัญหาหากเป็นไปตามเงื่อนไขบางอย่าง เช่น การจ่ายหรือรับเงินเป็นไปเพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และการจ่ายหรือรับเงินมีการเปิดเผยต่อลูกค้าก่อนการให้บริการ 
คนกลางประกันภัยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับผลประโยชน์ทับซ้อนมากกว่าบริษัทประกันภัย กรณีที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ตัวย่างเช่น 

 (1)  กรณีที่คนกลางประกันภัยมีหน้าที่ต่อลูกค้าหนึ่งหรือสองรายขึ้นไป คนกลางประกันภัยอาจไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้ารายหนึ่งโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้ารายอ่ืนๆ  

(2)  กรณีที่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นนอกเหนือจากลูกค้ามีอิทธิพลต่อค าแนะน าต่อลูกค้า  
 (3)  กรณีที่คนกลางประกันภัยมีแนวโน้มว่าจะได้ประโยชน์ทางการเงิน  หรือหลีกเลี่ยงการเสีย

ผลประโยชน์ทางการเงิน บนความเดือดร้อนของลูกค้า 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการ บริษัทประกันภัยควรท าการพิจารณาผลิตภัณฑ์ในด้านรูปแบบ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
และวิธีการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้บริษัทประกันภัยสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม สามารถประเมินความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ และท าให้มั่นใจว่าช่องทางการจัดจ าหน่าย
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้บริษัทประกันภัยควรให้ความช่วยเหลือคนกลางประกันภัย เพื่อให้มั่นใจว่าคนกลาง
ประกันภัยเข้าใจตลาดเป้าหมายและลดความเสี่ยงในการเสนอขายผิดกลุ่มเป้าหมาย 

มาตรฐาน 19.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยส่งเสริมผลิตภัณฑ์
และบริการด้วยความชัดเจน เป็นธรรม และไม่ชักน าในทางที่ผิด  
 ก่อนท าการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัทและคนกลางประกันภัยควรมั่นใจว่าข้อมูลที่จะน าเสนอนั้น
ถูกต้อง ชัดเจน และไม่มีการชักน าในทางที่ผิด ขั้นตอนการตรวจสอบที่ดีควรมีการพิจารณาจากผู้ตรวจสอบอิสระ 
ส าหรับการโฆษณาและสื่อต่างๆ ข้อมูลที่น าเสนอควรจะเข้าใจง่าย ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทาง 
ค่าสินไหมทดแทน และข้อจ ากัดอ่ืนๆ โดยไม่มีการตัดหรือลดข้อมูล หรือค าเตือนที่ส าคัญ 
 ในกรณีที่บริษัทและคนกลางประกันภัยตระหนักว่าข้อมูลที่น าเสนอไม่ถูกต้องและชัดเจน หรือชักน าในทางที่
ผิด บริษัทและคนกลางประกันภัยควรยกเลิกข้อมูลและแจ้งบุคคลที่เก่ียวข้องเก่ียวกับข้อมูลดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดเท่าที่
จะท าได้  

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

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

มาตรฐาน 19.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมั่นใจว่าลูกค้าได้รับ
ค าแนะน าก่อนการท าสัญญาประกันภัย และค าแนะน าดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยค านึงถึงข้อมูลที่ลูกค้าเปิดเผย  
 บริษัทและคนกลางประกันภัยควรถามข้อมูลจากลูกค้าเพื่อให้สามารถประเมินความต้องการของลูกค้าก่อนให้
ค าแนะน าหรือท าสัญญา ข้อมูลดังกล่าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และลักษณะของลูกค้า  เช่น 
ความรู้และประสบการณ์ทางการเงิน ความต้องการและสภาวะแวดล้อม ความสามารถในการซ้ือผลิตภัณฑ์ และ
ประวัติความเสี่ยง เป็นต้น นอกจากนั้น ควรมีการเก็บข้อมูลการให้ค าแนะน าโดยเฉพาะในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ซับซ้อนและผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของการลงทุน โดยควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสื่ออ่ืนๆ ที่มีความ
ทนทาน และจัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติลูกค้า บริษัทและคนกลางประกันภัยควรรับผิดชอบการให้ค าแนะน าที่มีคุณภาพ 
และควรจัดการฝึกอบรมเพื่อให้บุคคลที่ต้องให้ค าแนะน าสามารถทราบแนวโน้มตลาด สภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
ประกันภัย นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
และบริการ เพื่อให้ทราบกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง และคุ้นเคยกับเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเป็น
อย่างดี 
 มาตรฐาน 19.7 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมั่นใจว่าในกรณีที่มี
การให้ค าแนะน าก่อนการท าสัญญา ต้องมีการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts of Interest) อย่าง
เหมาะสม  
 ในการติดต่อกับลูกค้า บริษัทและคนกลางประกันภัยอาจต้องเผชิญกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้น
เมื่อฝ่ายหนึ่งมีผลประโยชน์ทางหน้าที่ การงานและส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องหรือรับสิ่งจูงใจและท าให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างหน้าที่ของบริษัทหรือคนกลางประกันภัยที่มีต่อลูกค้า สิ่งจูงใจสามารถเป็นผลประโยชน์ที่เสนอให้บริษัท
หรือคนกลางประกันภัยหรือบุคคลที่ท าหน้าที่ในนามของบริษัท เพื่อให้บริษัท/บุคคลนั้นด าเนินการบางอย่าง สิ่งจูงใจ
อาจรวมถึง เงินสด สิ่งของ และการให้บริการต่างๆ ในกรณีที่คนกลางประกันภัยได้รับสิ่งจูงใจจากบริษัทประกันภัย 
อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีผลกระทบต่อการให้ค าแนะน าได้  อย่างไรก็ตาม การให้หรือรับสิ่งจูงใจหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ อาจไม่ถือเป็นปัญหาหากเป็นไปตามเงื่อนไขบางอย่าง เช่น การจ่ายหรือรับเงินเป็นไปเพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และการจ่ายหรือรับเงินมีการเปิดเผยต่อลูกค้าก่อนการให้บริการ 
คนกลางประกันภัยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับผลประโยชน์ทับซ้อนมากกว่าบริษัทประกันภัย กรณีที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ตัวย่างเช่น 

 (1)  กรณีที่คนกลางประกันภัยมีหน้าที่ต่อลูกค้าหนึ่งหรือสองรายขึ้นไป คนกลางประกันภัยอาจไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้ารายหนึ่งโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้ารายอ่ืนๆ  

(2)  กรณีที่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นนอกเหนือจากลูกค้ามีอิทธิพลต่อค าแนะน าต่อลูกค้า  
 (3)  กรณีที่คนกลางประกันภัยมีแนวโน้มว่าจะได้ประโยชน์ทางการเงิน  หรือหลีกเลี่ยงการเสีย

ผลประโยชน์ทางการเงิน บนความเดือดร้อนของลูกค้า 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

 (4)  กรณีที่คนกลางประกันภัยมีผลประโยชน์จากการให้บริการหรือการตัดสินใจของลูกค้าที่แตกต่าง
จากผลประโยชน์ของลูกค้า 

 (5)  กรณีที่คนกลางประกันภัยได้รับสิ่งจูงใจเพื่อให้บริการลูกค้าที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมหรือค่า
นายหน้าจากการบริการ  

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้มีขั้นตอนในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านนโยบายและขั้นตอนที่
เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถจัดการได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ผ่านการเปิดเผยข้อมูลที่
เหมาะสมและการยินยอมจากลูกค้า หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจพิจารณาการก าหนดทางเลือกอ่ืนเพื่อให้บริษัทและ  
คนกลางประกันภัยจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ในบางประเทศห้ามรับผลประโยชน์ทางการเงินบางประเภท 
เป็นต้น 

2.3  ด้านการให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัย  
 มาตรฐาน 19.8 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัย 
  1)  ให้บริการตามกรมธรรม์อย่างเหมาะสมจนกว่าจะบรรลุหน้าที่ที่ก าหนดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
  2)  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสัญญาระหว่างที่สัญญายังไม่หมดอายุ ต่อผู้เอาประกันภัย 
  3)  เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัย  
 การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรรวมถึงการตรวจสอบพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยใน
ด้านการให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยเฉพาะในเรื่องการให้ข้อมูลผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง การจัดการ
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เอาประกันภัย และการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย  
 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทประกันภัยเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ต้องเปิดเผย ซึ่งอาจประกอบด้วย  การเปลี่ยนชื่อบริษัท
ประกันภัย สถานะทางกฎหมาย หรือที่อยู่ของบริษัทแม่ การควบรวมโดยบริษัทอ่ืนที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงใน
องค์กรเท่าที่ลูกค้าควรทราบ  
 ข้อมูลเก่ียวกับข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งบริษัทประกันภัยควรให้หลักฐานความคุ้มครอง (ประกอบด้วย ความ
คุ้มครองและข้อยกเว้นในกรมธรรม์) ทันทีภายหลังการขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยจะต้องให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย อาจครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ เช่น 

 (1)  ผลประโยชน์หลัก โดยเฉพาะรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะ ขอบเขต และก าหนดการจ่ายผล 
ประโยชน์โดยบริษัทประกันภัย  

 (2)  ระยะเวลาของสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขส าหรับการยกเลิกสัญญาก่อนเวลาที่ก าหนด และผลของ
การยกเลิก 

 (3)  วิธีการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยและระยะเวลาการจ่าย  
 (4)  ข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญา 

  
 

มาตรฐาน 19.9 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยมีนโยบายและกระบวนการเพื่อ
จัดการการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
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 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและขั้นตอนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทที่โปร่งใสที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมขั้นตอนทุกข้ันตอนตั้งแต่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจนถึง
การจ่ายสินไหมทดแทน เอกสารดังกล่าวอาจรวมถึงระยะเวลาส าหรับแต่ละขั้นตอน ซึ่งอาจขยายระยะเวลาได้เป็นกรณี
ไป โดยผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนควรได้รับแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาส าหรับการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  ปัจจัยในการค านวณค่าสินไหม
ทดแทน เช่น การเสื่อมมูลค่า หรือส่วนลด ควรได้รับการอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เช่นเดียวกันกับกรณีที่ปฏิเสธการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษัทและคนกลางประกันภัยที่มีส่วนร่วมในขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะต้องมีการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการอบรมพนักงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 หากเกิดข้อพิพาทในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน พนักงานที่จัดการข้อพิพาทในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนควรมี
ประสบการณ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทควรเป็นไปตาม
วิธีการที่มีความสมดุล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนดังกล่าวต้องไม่ซับซ้อน การตัดสินใจ
ต้องมีเหตุผลอธิบายได้ชัดเจน ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจตรวจสอบบริษัทประกันภัยเพื่อให้มั่นใจว่ามี การจัดการ 
ข้อพิพาทที่เป็นธรรม  
 มาตรฐาน 19.10 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีนโยบาย
และกระบวนการเพ่ือจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
 เร่ืองร้องเรียน คือ การแสดงความไม่พอใจเก่ียวกับการให้บริการของบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย 
ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงการร้องขอข้อมูล การสะสมของเรื่องร้องเรียนบริษัท
ประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยแสดงให้เห็นว่าอาจมีเรื่องไม่น่าพอใจในบางด้าน ดังนั้น หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยควรมีการวิเคราะห์เร่ืองร้องเรียนของผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ
พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือคนกลางประกันภัย  หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีระบบตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเอง เพื่อให้ได้ประโยชน์จากเรื่องร้องเรียนจากผู้เอาประกันภัย และควรร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้องในกรณีของเรื่องร้องเรียนข้ามพรมแดน รวมทั้งต้องก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและ
ขั้นตอนที่เหมาะสมในการจัดเก็บเร่ืองร้องเรียนและมาตรการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 ส าหรับกลไกในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างบริษัทและคนกลางประกันภัย กับผู้เอาประกันภัยนั้น ควรมี
กลไกที่ง่าย สามารถเข้าถึงง่าย และเป็นอิสระจากบริษัทและคนกลางประกันภัย เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ไม่สามารถ
สรุปได้โดยบริษัทหรือคนกลางประกันภัย นอกเหนือจากหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยแล้วกลไกดังกล่าวอาจ
เรียกได้ว่า Independent Dispute Resolution (IDR) ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และอาจรวมถึงหน่วยงาน
อิสระ หรือผู้ตรวจการของรัฐ (Ombudsman) ซึ่งเป็นกลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล 
 โดยส่วนใหญ่กลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะใช้กับผู้เอาประกันภัยที่ไม่เก่ียวข้องทางการค้า และบางคร้ังจะไม่
คิดค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เอาประกันภัยดังกล่าว โดยผู้บริโภคยังสามารถที่จะร้องเรียนต่อศาลได้หากไม่พอใจกับการไกล่ -
เกลี่ยข้อพิพาท โดยผู้ที่ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยจะต้องมีมาตรฐานความรู้ ความเป็นธรรม และความสามารถสูง ยกตัวอย่าง
เช่น มีความรู้ด้านกฎหมายประกันภัยเป็นอย่างดี และหน่วยงานที่ช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องเป็นอิสระจากบริษัทและ  
คนกลางประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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 (4)  กรณีท่ีคนกลางประกันภัยมีผลประโยชน์จากการให้บริการหรือการตัดสินใจของลูกค้าที่แตกต่าง
จากผลประโยชน์ของลูกค้า 

 (5)  กรณีที่คนกลางประกันภัยได้รับสิ่งจูงใจเพื่อให้บริการลูกค้าที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมหรือค่า
นายหน้าจากการบริการ  

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้มีขั้นตอนในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านนโยบายและขั้นตอนที่
เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถจัดการได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ผ่านการเปิดเผยข้อมูลที่
เหมาะสมและการยินยอมจากลูกค้า หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจพิจารณาการก าหนดทางเลือกอ่ืนเพื่อให้บริษัทและ  
คนกลางประกันภัยจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ในบางประเทศห้ามรับผลประโยชน์ทางการเงินบางประเภท 
เป็นต้น 

2.3  ด้านการให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัย  
 มาตรฐาน 19.8 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัย 
  1)  ให้บริการตามกรมธรรม์อย่างเหมาะสมจนกว่าจะบรรลุหน้าที่ที่ก าหนดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
  2)  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสัญญาระหว่างที่สัญญายังไม่หมดอายุ ต่อผู้เอาประกันภัย 
  3)  เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัย  
 การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรรวมถึงการตรวจสอบพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยใน
ด้านการให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยเฉพาะในเรื่องการให้ข้อมูลผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง การจัดการ
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เอาประกันภัย และการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย  
 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทประกันภัยเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ต้องเปิดเผย ซึ่งอาจประกอบด้วย  การเปลี่ยนชื่อบริษัท
ประกันภัย สถานะทางกฎหมาย หรือที่อยู่ของบริษัทแม่ การควบรวมโดยบริษัทอ่ืนที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงใน
องค์กรเท่าที่ลูกค้าควรทราบ  
 ข้อมูลเก่ียวกับข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งบริษัทประกันภัยควรให้หลักฐานความคุ้มครอง (ประกอบด้วย ความ
คุ้มครองและข้อยกเว้นในกรมธรรม์) ทันทีภายหลังการขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยจะต้องให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย อาจครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ เช่น 

 (1)  ผลประโยชน์หลัก โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขต และก าหนดการจ่ายผล 
ประโยชน์โดยบริษัทประกันภัย  

 (2)  ระยะเวลาของสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขส าหรับการยกเลิกสัญญาก่อนเวลาที่ก าหนด และผลของ
การยกเลิก 

 (3)  วิธีการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยและระยะเวลาการจ่าย  
 (4)  ข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญา 

  
 

มาตรฐาน 19.9 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยมีนโยบายและกระบวนการเพื่อ
จัดการการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
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 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและขั้นตอนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทที่โปร่งใสที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมขั้นตอนทุกข้ันตอนตั้งแต่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจนถึง
การจ่ายสินไหมทดแทน เอกสารดังกล่าวอาจรวมถึงระยะเวลาส าหรับแต่ละขั้นตอน ซึ่งอาจขยายระยะเวลาได้เป็นกรณี
ไป โดยผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนควรได้รับแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาส าหรับการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  ปัจจัยในการค านวณค่าสินไหม
ทดแทน เช่น การเสื่อมมูลค่า หรือส่วนลด ควรได้รับการอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เช่นเดียวกันกับกรณีที่ปฏิเสธการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษัทและคนกลางประกันภัยที่มีส่วนร่วมในขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะต้องมีการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการอบรมพนักงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 หากเกิดข้อพิพาทในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน พนักงานที่จัดการข้อพิพาทในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนควรมี
ประสบการณ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทควรเป็นไปตาม
วิธีการที่มีความสมดุล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนดังกล่าวต้องไม่ซับซ้อน การตัดสินใจ
ต้องมีเหตุผลอธิบายได้ชัดเจน ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจตรวจสอบบริษัทประกันภัยเพื่อให้มั่นใจว่ามี การจัดการ 
ข้อพิพาทที่เป็นธรรม  
 มาตรฐาน 19.10 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีนโยบาย
และกระบวนการเพ่ือจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
 เร่ืองร้องเรียน คือ การแสดงความไม่พอใจเก่ียวกับการให้บริการของบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย 
ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงการร้องขอข้อมูล การสะสมของเรื่องร้องเรียนบริษัท
ประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยแสดงให้เห็นว่าอาจมีเรื่องไม่น่าพอใจในบางด้าน ดังนั้น หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยควรมีการวิเคราะห์เร่ืองร้องเรียนของผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ
พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือคนกลางประกันภัย  หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีระบบตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเอง เพื่อให้ได้ประโยชน์จากเรื่องร้องเรียนจากผู้เอาประกันภัย และควรร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้องในกรณีของเรื่องร้องเรียนข้ามพรมแดน รวมทั้งต้องก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและ
ขั้นตอนที่เหมาะสมในการจัดเก็บเร่ืองร้องเรียนและมาตรการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 ส าหรับกลไกในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างบริษัทและคนกลางประกันภัย กับผู้เอาประกันภัยนั้น ควรมี
กลไกที่ง่าย สามารถเข้าถึงง่าย และเป็นอิสระจากบริษัทและคนกลางประกันภัย เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ไม่สามารถ
สรุปได้โดยบริษัทหรือคนกลางประกันภัย นอกเหนือจากหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยแล้วกลไกดังกล่าวอาจ
เรียกได้ว่า Independent Dispute Resolution (IDR) ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และอาจรวมถึงหน่วยงาน
อิสระ หรือผู้ตรวจการของรัฐ (Ombudsman) ซึ่งเป็นกลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล 
 โดยส่วนใหญ่กลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะใช้กับผู้เอาประกันภัยที่ไม่เก่ียวข้องทางการค้า และบางคร้ังจะไม่
คิดค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เอาประกันภัยดังกล่าว โดยผู้บริโภคยังสามารถที่จะร้องเรียนต่อศาลได้หากไม่พอใจกับการไกล่ -
เกลี่ยข้อพิพาท โดยผู้ที่ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยจะต้องมีมาตรฐานความรู้ ความเป็นธรรม และความสามารถสูง ยกตัวอย่าง
เช่น มีความรู้ด้านกฎหมายประกันภัยเป็นอย่างดี และหน่วยงานที่ช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องเป็นอิสระจากบริษัทและ  
คนกลางประกันภัย 
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6-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

 มาตรฐาน 19.11 กฎหมายมีการก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทและ 
คนกลางประกันภัยมีสิทธิในการจัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของลูกคา้ไปยังบุคคลที่สาม  
 โดยปกติ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่บุคคลหรือหน่วยงานจัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารไปยังบุคคลที่สาม
ระหว่างการด าเนินธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะไหน สื่อสารผ่านอะไร อยู่ใน
รูปแบบไหน และไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ในธุรกิจประกันภัย การรักษาข้อมูลเป็น 
สิ่งส าคัญ เนื่องจากการจัดเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน การแพทย์ และข้อมูลส่วนบุคคล การรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินเป็นความรับผิดชอบหลักของอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน  
 แม้ว่าการคุ้มครองลูกค้าจะมีบทบัญญัติทางกฎหมายและกฎระเบียบเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแตกต่างกันระหว่าง
แต่ละประเทศ บริษัทและคนกลางประกันภัยมีหน้าที่ที่ชัดเจนในการให้ความมั่นใจกับลูกค้าเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล
และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลที่ลูกค้าต้องการให้เป็นความลับควรถือเป็นความลับ ลูกค้าควรได้รับแจ้งว่า
ข้อมูลใดอาจจะต้องมีการเปิดเผย และต่อใคร  
 มาตรฐาน 19.12 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและ
ขั้นตอนส าหรับการรักษาข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทหรือคนกลางประกันภัยมีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ
สื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลในระบบอย่างไม่เหมาะสม ด้วยความส าคัญและความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท
และคนกลางประกันภัยควรมีมาตรการต่างๆ เช่น 

 (1)  จัดท านโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติทางกฎหมายและหลักการปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรม  

 (2)  มีการจัดการฝึกอบรมส าหรับพนักงานในทุกระดับขององค์กร เพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงข้อบังคับ
เร่ืองการรักษาสิทธิส่วนบุคคล  

 (3)  ใช้กลไกการควบคุมภายในที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการรักษาสิทธิส่วนบุคคล  
 (4)  มั่นใจว่ามีเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อบริหารข้อมูลทางการเงิน การแพทย์ และข้อมูลส่วนบุคคลของ

ลูกค้าที่บริษัทประกันภัยจัดเก็บไว้ 
 (5)  ใช้นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาสิทธิส่วนบุคคล เพื่อบริหารความเสี่ยงต่อการละเมิ ด

กฎหมาย การละเมิดกฎหมายควรมีการแจ้งผู้รับผิดชอบโดยทันที  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ
สามารถเข้าแทรกแซงบริษัทหรือคนกลางประกันภัยที่จัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง 
ยกตัวอย่างเช่น มาตรการป้องกัน หรือการท าผิดเล็กๆ น้อยๆ อาจมีการจัดการโดยการว่ากล่าวทางวาจาหรือลาย-
ลักษณ์อักษรต่อผู้บริหาร และติดตามผลในกรณีที่มีความผิดร้ายแรงที่ก่อเกิดความเสี่ยงต่อลูกค้า  อาจต้องมีการ
ตักเตือนทันทีหรือมีการลงโทษที่หนักข้ึน  
 
 มาตรฐาน 19.13 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรเปิดเผยข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยส าหรับบริษัทประกันภัยที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแล และยืนยันสถานะของผู้เอาประกันภัยที่เป็นลูกค้าบริษัทและคนกลางประกันภัยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับ
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                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

ดูแล รวมทั้งควรออกค าเตือนให้ลูกค้าในกรณีที่จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล  
เช่น การให้ข้อมูลต่อสาธารณะว่ากฎหมายภายในประเทศสามารถใช้กับการขายประกันภัยข้ามพรมแดนหรือไม่อย่างไร 
รวมทั้งกรณีการขายผ่าน e-Commerce  

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ให้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าทั้งก่อนการขายและหลังการท าสัญญา 
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรมและสุจริต ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันและสร้าง
ความเชื่อมั่นของประชาชนและลูกค้าในภาคธุรกิจประกันภัย โดยมี กฎหมาย และกฎระเบียบที่ส าคัญ เช่น 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 19 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535,  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

มาตรา 29 กรมธรรม์ประกันภัยต้องได้รับการเห็นชอบจากนาย 
ทะเบียน 
มาตรา 30 อัตราเบี้ยประกันภัยต้องได้รับการเห็นชอบจากนาย 
ทะเบียน 
มาตรา 31 ห้ามมิให้บริษัทกระท าการในเรื่องต่างๆ 
มาตรา 36 ห้ามมิให้บริษัทประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ 
ประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 

ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติ 
หน้าท่ีของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกัน 
วินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2554 

- หมวดที่ 2 การออกกรมธรรม์ 
- หมวดที่ 3 การเสนอขายกรมธรรม์ 

ประกาศ คปภ. ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ 
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณา 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 

- เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไข รวมทั้งข้อห้ามต่างๆ ในการเสนอขาย 
  กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณา 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอ 
ขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ พ.ศ. 2552 

- เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไข รวมทั้งข้อห้ามต่างๆ ในการเสนอขาย 
กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ 

  
ประกาศกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ 
ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ 
ประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศ- 
ภัย พ.ศ. 2549 

- การกระท าหรือการปฏิบัติของบริษัทประกันภัยที่ถือว่าเป็นการ 
  ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-25 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

ดูแล รวมทั้งควรออกค าเตือนให้ลูกค้าในกรณีที่จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล  
เช่น การให้ข้อมูลต่อสาธารณะว่ากฎหมายภายในประเทศสามารถใช้กับการขายประกันภัยข้ามพรมแดนหรือไม่อย่างไร 
รวมทั้งกรณีการขายผ่าน e-Commerce  

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ให้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าทั้งก่อนการขายและหลังการท าสัญญา 
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรมและสุจริต ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันและสร้าง
ความเชื่อมั่นของประชาชนและลูกค้าในภาคธุรกิจประกันภัย โดยมี กฎหมาย และกฎระเบียบที่ส าคัญ เช่น 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 19 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535,  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

มาตรา 29 กรมธรรม์ประกันภัยต้องได้รับการเห็นชอบจากนาย 
ทะเบียน 
มาตรา 30 อัตราเบี้ยประกันภัยต้องได้รับการเห็นชอบจากนาย 
ทะเบียน 
มาตรา 31 ห้ามมิให้บริษัทกระท าการในเรื่องต่างๆ 
มาตรา 36 ห้ามมิให้บริษัทประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ 
ประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 

ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติ 
หน้าท่ีของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกัน 
วินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2554 

- หมวดที่ 2 การออกกรมธรรม์ 
- หมวดที่ 3 การเสนอขายกรมธรรม์ 

ประกาศ คปภ. ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ 
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณา 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 

- เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไข รวมทั้งข้อห้ามต่างๆ ในการเสนอขาย 
  กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณา 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอ 
ขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ พ.ศ. 2552 

- เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไข รวมทั้งข้อห้ามต่างๆ ในการเสนอขาย 
กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ 

  
ประกาศกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ 
ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ 
ประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศ- 
ภัย พ.ศ. 2549 

- การกระท าหรือการปฏิบัติของบริษัทประกันภัยที่ถือว่าเป็นการ 
  ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
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6-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

 มาตรฐาน 19.11 กฎหมายมีการก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทและ 
คนกลางประกันภัยมีสิทธิในการจัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของลูกคา้ไปยังบุคคลที่สาม  
 โดยปกติ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่บุคคลหรือหน่วยงานจัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารไปยังบุคคลที่สาม
ระหว่างการด าเนินธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะไหน สื่อสารผ่านอะไร อยู่ใน
รูปแบบไหน และไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ในธุรกิจประกันภัย การรักษาข้อมูลเป็น 
สิ่งส าคัญ เนื่องจากการจัดเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน การแพทย์ และข้อมูลส่วนบุคคล การรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินเป็นความรับผิดชอบหลักของอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน  
 แม้ว่าการคุ้มครองลูกค้าจะมีบทบัญญัติทางกฎหมายและกฎระเบียบเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแตกต่างกันระหว่าง
แต่ละประเทศ บริษัทและคนกลางประกันภัยมีหน้าที่ที่ชัดเจนในการให้ความมั่นใจกับลูกค้าเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล
และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลที่ลูกค้าต้องการให้เป็นความลับควรถือเป็นความลับ ลูกค้าควรได้รับแจ้งว่า
ข้อมูลใดอาจจะต้องมีการเปิดเผย และต่อใคร  
 มาตรฐาน 19.12 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและ
ขั้นตอนส าหรับการรักษาข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทหรือคนกลางประกันภัยมีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ
สื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลในระบบอย่างไม่เหมาะสม ด้วยความส าคัญและความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท
และคนกลางประกันภัยควรมีมาตรการต่างๆ เช่น 

 (1)  จัดท านโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติทางกฎหมายและหลักการปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรม  

 (2)  มีการจัดการฝึกอบรมส าหรับพนักงานในทุกระดับขององค์กร เพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงข้อบังคับ
เร่ืองการรักษาสิทธิส่วนบุคคล  

 (3)  ใช้กลไกการควบคุมภายในที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการรักษาสิทธิส่วนบุคคล  
 (4)  มั่นใจว่ามีเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อบริหารข้อมูลทางการเงิน การแพทย์ และข้อมูลส่วนบุคคลของ

ลูกค้าที่บริษัทประกันภัยจัดเก็บไว้ 
 (5)  ใช้นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาสิทธิส่วนบุคคล เพื่อบริหารความเสี่ยงต่อการละเมิ ด

กฎหมาย การละเมิดกฎหมายควรมีการแจ้งผู้รับผิดชอบโดยทันที  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ
สามารถเข้าแทรกแซงบริษัทหรือคนกลางประกันภัยที่จัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง 
ยกตัวอย่างเช่น มาตรการป้องกัน หรือการท าผิดเล็กๆ น้อยๆ อาจมีการจัดการโดยการว่ากล่าวทางวาจาหรือลาย-
ลักษณ์อักษรต่อผู้บริหาร และติดตามผลในกรณีที่มีความผิดร้ายแรงที่ก่อเกิดความเสี่ยงต่อลูกค้า  อาจต้องมีการ
ตักเตือนทันทีหรือมีการลงโทษที่หนักข้ึน  
 
 มาตรฐาน 19.13 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรเปิดเผยข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยส าหรับบริษัทประกันภัยที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแล และยืนยันสถานะของผู้เอาประกันภัยที่เป็นลูกค้าบริษัทและคนกลางประกันภัยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-25 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

ดูแล รวมทั้งควรออกค าเตือนให้ลูกค้าในกรณีที่จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล  
เช่น การให้ข้อมูลต่อสาธารณะว่ากฎหมายภายในประเทศสามารถใช้กับการขายประกันภัยข้ามพรมแดนหรือไม่อย่างไร 
รวมทั้งกรณีการขายผ่าน e-Commerce  

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ให้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าทั้งก่อนการขายและหลังการท าสัญญา 
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรมและสุจริต ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันและสร้าง
ความเชื่อมั่นของประชาชนและลูกค้าในภาคธุรกิจประกันภัย โดยมี กฎหมาย และกฎระเบียบที่ส าคัญ เช่น 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 19 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535,  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

มาตรา 29 กรมธรรม์ประกันภัยต้องได้รับการเห็นชอบจากนาย 
ทะเบียน 
มาตรา 30 อัตราเบี้ยประกันภัยต้องได้รับการเห็นชอบจากนาย 
ทะเบียน 
มาตรา 31 ห้ามมิให้บริษัทกระท าการในเรื่องต่างๆ 
มาตรา 36 ห้ามมิให้บริษัทประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ 
ประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 

ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติ 
หน้าท่ีของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกัน 
วินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2554 

- หมวดที่ 2 การออกกรมธรรม์ 
- หมวดที่ 3 การเสนอขายกรมธรรม์ 

ประกาศ คปภ. ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ 
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณา 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 

- เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไข รวมทั้งข้อห้ามต่างๆ ในการเสนอขาย 
  กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณา 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอ 
ขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ พ.ศ. 2552 

- เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไข รวมทั้งข้อห้ามต่างๆ ในการเสนอขาย 
กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ 

  
ประกาศกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ 
ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ 
ประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศ- 
ภัย พ.ศ. 2549 

- การกระท าหรือการปฏิบัติของบริษัทประกันภัยที่ถือว่าเป็นการ 
  ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-25 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

ดูแล รวมทั้งควรออกค าเตือนให้ลูกค้าในกรณีที่จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล  
เช่น การให้ข้อมูลต่อสาธารณะว่ากฎหมายภายในประเทศสามารถใช้กับการขายประกันภัยข้ามพรมแดนหรือไม่อย่างไร 
รวมทั้งกรณีการขายผ่าน e-Commerce  

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ให้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าทั้งก่อนการขายและหลังการท าสัญญา 
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรมและสุจริต ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันและสร้าง
ความเชื่อมั่นของประชาชนและลูกค้าในภาคธุรกิจประกันภัย โดยมี กฎหมาย และกฎระเบียบที่ส าคัญ เช่น 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 19 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535,  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

มาตรา 29 กรมธรรม์ประกันภัยต้องได้รับการเห็นชอบจากนาย 
ทะเบียน 
มาตรา 30 อัตราเบี้ยประกันภัยต้องได้รับการเห็นชอบจากนาย 
ทะเบียน 
มาตรา 31 ห้ามมิให้บริษัทกระท าการในเรื่องต่างๆ 
มาตรา 36 ห้ามมิให้บริษัทประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ 
ประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 

ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติ 
หน้าท่ีของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกัน 
วินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2554 

- หมวดที่ 2 การออกกรมธรรม์ 
- หมวดที่ 3 การเสนอขายกรมธรรม์ 

ประกาศ คปภ. ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ 
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณา 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 

- เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไข รวมทั้งข้อห้ามต่างๆ ในการเสนอขาย 
  กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณา 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอ 
ขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ พ.ศ. 2552 

- เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไข รวมทั้งข้อห้ามต่างๆ ในการเสนอขาย 
กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ 

  
ประกาศกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ 
ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ 
ประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศ- 
ภัย พ.ศ. 2549 

- การกระท าหรือการปฏิบัติของบริษัทประกันภัยที่ถือว่าเป็นการ 
  ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

6-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 19 
ประกาศ ส านักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติ 
โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของ 
กรรมการบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศ- 
ภัย พ.ศ. 2557 

- ข้อก าหนดต่างๆ เกี่ยวกับกรรมการบริษัทเพ่ือการก ากับดูแล 
  กิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออก 
กรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ 
ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทน 
ตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 

ข้อก าหนด การปฏิบัติและข้อห้ามในการเสนอขายกรมธรรม์ 
ประกันภัยผ่าน จนถึงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 การด าเนินธุรกิจตัวแทนและนายหน้าประกันภัยตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานด้านการด าเนินธุรกิจประกันภัยนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เอาประกันภัย 
และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยการด าเนินธุรกิจและให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขายจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของ
ประชาชนและการพัฒนาระบบประกันภัยอย่างยั่งยืน ซ่ึงตัวแทนและนายหน้าประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ เช่น 

(1)  ด าเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ด้วยความเชี่ยวชาญและความรู้ที่มี ตลอดกระบวนการ
ธุรกิจที่เก่ียวข้อง และช่วยส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีในภาคธุรกิจประกันภัย 

(2)  เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ก ากวมหรือเกินความจริง ข้อมูลที่ให้แก่ลูกค้า
จะต้องมีความชัดเจนสามารถเข้าใจง่ายไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญของสัญญาประกันภัยและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ 

(3)  เสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ตัดสินใจเลือกท าประกันภัยให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง โดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับเป็นอย่างแรก 

(4)  ควรให้การบริการที่ดีหลังการท าสัญญาประกันภัย โดยการแจ้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีการเปลี่ยน-
แปลงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้า  

(5)  ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนและสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะต้องได้รับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุด 

(6)  จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัยและหากจ าเป็นต้องน าไปใช้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นเร่ืองส าคัญอย่างยิ่งในภาคธุรกิจประกันภัย ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยจึงต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

(7)  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยหรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ และสมาคมภาคธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องเมื่อจ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบหรือน าส่งรายงานต่างๆ ตามระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงการร่วมมือ 
ในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้เติบโตอย่างมั่นคง 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-27 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

  
3. มาตรฐาน ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย  
 มาตรฐาน ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) มีหลักการ
ส าคัญคือ หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องด าเนินมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย ซึ่งในมาตรฐาน ICP 21 
ประกอบไปด้วย แนวคิดเบื้องต้น มาตรฐานจ านวน 5 ข้อ และแนวทางปฏิบัติพร้อมค าอธิบายภายใต้มาตรฐานแต่ละ
มาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

 
แนวคิดเบ้ืองต้น 
 การฉ้อฉลในการประกันภัย (รวมทั้งการประกันภัยต่อ) คือการกระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการ
หลอกลวงซึ่งมีเจตนาเพื่อหาผลประโยชน์ส าหรับฝ่ายที่กระท าการฉ้อฉล (ผู้ ฉ้อฉล) หรือส าหรับบุคคลอื่น ประเทศ 
ส่วนใหญ่มีกฎหมายห้ามการฉ้อฉลในภาคประกันภัยและในหลายประเทศการฉ้อฉลถือเป็นอาชญากรรม การฉ้อฉลใน
การประกันภัยอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบและกระท าโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกันภัย เช่น บริษัทประกันภัย 
ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย นักบัญชี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหม-
ทดแทน บุคคลที่สาม และผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย 
 การฉ้อฉลเป็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อภาคการเงินทั้งหมด การฉ้อฉลในการประกันภัยท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อช่ือเสียง ความเสียหายทางการเงิน และท าให้เกิดต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมประกันภัย ท้ังบริษัท
ประกันภัยและผู้ถือกรมธรรม์ต้องเป็นผู้รับต้นทุนเหล่านั้น ความสูญเสียที่เกิดจากการฉ้อฉลส่งผลกระทบต่อก าไรของ
บริษัทประกันภัยและอาจรวมถึงความมั่นคงทางการเงินด้วย เพื่อชดเชยความเสียหาย บริษัทประกันภัยจึงต้องเพิ่มค่า
เบี้ยประกันภัยซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การฉ้อฉลยังอาจท าให้ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยพบว่าตนเองไม่ได้รับความคุ้มครองจากความเสี่ยงที่เช่ือว่าได้รับความคุ้มครอง ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อท้ังลูกค้าและธุรกิจ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงนับได้ว่าการฉ้อฉลอาจลดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ถือหุ้น 
สามารถกระทบช่ือเสียงของบริษัทประกันภัยแต่ละราย กลุ่มบริษัทประกันภัย ภาคการประกันภัยและอาจรวมถึงความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจในวงกว้างด้วย 
 ตามหลักแล้ว การต่อต้านการฉ้อฉลมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย โดยบริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยจ าเป็นต้องเข้าใจและด าเนินขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการฉ้อฉล หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลเป็นหนึ่งในหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ และอ านาจตามกฎหมายซึ่งมีบทบาทส าคัญในการต่อต้านการฉ้อฉลในการ 
 
ประกันภัยในประเทศของตน โดยการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรจะต้องตรวจสอบว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ
และการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการ
ประกันภัยหรือไม่ นอกจากนั้น การรวมตัวกันของตลาดการเงินและจ านวนบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยที่
ด าเนินการข้ามชาติที่เพิ่มขึ้น ท าให้การฉ้อฉลและผลกระทบในระดับโลกของการฉ้อฉลเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องได้รับ
การแก้ไขในระดับสากล ฉะนั้นหน่วยงานที่ก ากับดูแลจึงจ าเป็นต้องสื่อสารกันเพ่ือแก้ไขปัญหาการฉ้อฉลข้ามประเทศ 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

6-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 19 
ประกาศ ส านักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติ 
โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของ 
กรรมการบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศ- 
ภัย พ.ศ. 2557 

- ข้อก าหนดต่างๆ เกี่ยวกับกรรมการบริษัทเพ่ือการก ากับดูแล 
  กิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออก 
กรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ 
ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทน 
ตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 

ข้อก าหนด การปฏิบัติและข้อห้ามในการเสนอขายกรมธรรม์ 
ประกันภัยผ่าน จนถึงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 การด าเนินธุรกิจตัวแทนและนายหน้าประกันภัยตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานด้านการด าเนินธุรกิจประกันภัยนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เอาประกันภัย 
และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยการด าเนินธุรกิจและให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขายจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของ
ประชาชนและการพัฒนาระบบประกันภัยอย่างยั่งยืน ซ่ึงตัวแทนและนายหน้าประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ เช่น 

(1)  ด าเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ด้วยความเชี่ยวชาญและความรู้ที่มี ตลอดกระบวนการ
ธุรกิจที่เก่ียวข้อง และช่วยส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีในภาคธุรกิจประกันภัย 

(2)  เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ก ากวมหรือเกินความจริง ข้อมูลที่ให้แก่ลูกค้า
จะต้องมีความชัดเจนสามารถเข้าใจง่ายไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญของสัญญาประกันภัยและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ 

(3)  เสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ตัดสินใจเลือกท าประกันภัยให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง โดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับเป็นอย่างแรก 

(4)  ควรให้การบริการที่ดีหลังการท าสัญญาประกันภัย โดยการแจ้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีการเปลี่ยน-
แปลงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้า  

(5)  ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนและสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะต้องได้รับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุด 

(6)  จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัยและหากจ าเป็นต้องน าไปใช้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นเร่ืองส าคัญอย่างยิ่งในภาคธุรกิจประกันภัย ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยจึงต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

(7)  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยหรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ และสมาคมภาคธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องเมื่อจ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบหรือน าส่งรายงานต่างๆ ตามระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงการร่วมมือ 
ในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้เติบโตอย่างมั่นคง 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-27 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

  
3. มาตรฐาน ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย  
 มาตรฐาน ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) มีหลักการ
ส าคัญคือ หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องด าเนินมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย ซึ่งในมาตรฐาน ICP 21 
ประกอบไปด้วย แนวคิดเบื้องต้น มาตรฐานจ านวน 5 ข้อ และแนวทางปฏิบัติพร้อมค าอธิบายภายใต้มาตรฐานแต่ละ
มาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

 
แนวคิดเบ้ืองต้น 
 การฉ้อฉลในการประกันภัย (รวมทั้งการประกันภัยต่อ) คือการกระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการ
หลอกลวงซึ่งมีเจตนาเพื่อหาผลประโยชน์ส าหรับฝ่ายที่กระท าการฉ้อฉล (ผู้ ฉ้อฉล) หรือส าหรับบุคคลอื่น ประเทศ 
ส่วนใหญ่มีกฎหมายห้ามการฉ้อฉลในภาคประกันภัยและในหลายประเทศการฉ้อฉลถือเป็นอาชญากรรม การฉ้อฉลใน
การประกันภัยอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบและกระท าโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกันภัย เช่น บริษัทประกันภัย 
ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย นักบัญชี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหม-
ทดแทน บุคคลที่สาม และผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย 
 การฉ้อฉลเป็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อภาคการเงินทั้งหมด การฉ้อฉลในการประกันภัยท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อช่ือเสียง ความเสียหายทางการเงิน และท าให้เกิดต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมประกันภัย ท้ังบริษัท
ประกันภัยและผู้ถือกรมธรรม์ต้องเป็นผู้รับต้นทุนเหล่านั้น ความสูญเสียที่เกิดจากการฉ้อฉลส่งผลกระทบต่อก าไรของ
บริษัทประกันภัยและอาจรวมถึงความมั่นคงทางการเงินด้วย เพื่อชดเชยความเสียหาย บริษัทประกันภัยจึงต้องเพิ่มค่า
เบี้ยประกันภัยซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การฉ้อฉลยังอาจท าให้ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยพบว่าตนเองไม่ได้รับความคุ้มครองจากความเสี่ยงที่เช่ือว่าได้รับความคุ้มครอง ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อท้ังลูกค้าและธุรกิจ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงนับได้ว่าการฉ้อฉลอาจลดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ถือหุ้น 
สามารถกระทบช่ือเสียงของบริษัทประกันภัยแต่ละราย กลุ่มบริษัทประกันภัย ภาคการประกันภัยและอาจรวมถึงความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจในวงกว้างด้วย 
 ตามหลักแล้ว การต่อต้านการฉ้อฉลมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย โดยบริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยจ าเป็นต้องเข้าใจและด าเนินขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการฉ้อฉล หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลเป็นหนึ่งในหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ และอ านาจตามกฎหมายซึ่งมีบทบาทส าคัญในการต่อต้านการฉ้อฉลในการ 
 
ประกันภัยในประเทศของตน โดยการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรจะต้องตรวจสอบว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ
และการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการ
ประกันภัยหรือไม่ นอกจากนั้น การรวมตัวกันของตลาดการเงินและจ านวนบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยที่
ด าเนินการข้ามชาติที่เพิ่มขึ้น ท าให้การฉ้อฉลและผลกระทบในระดับโลกของการฉ้อฉลเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องได้รับ
การแก้ไขในระดับสากล ฉะนั้นหน่วยงานที่ก ากับดูแลจึงจ าเป็นต้องสื่อสารกันเพ่ือแก้ไขปัญหาการฉ้อฉลข้ามประเทศ 
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6-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

 
 
 มาตรฐาน 21.1 กฎหมายต้องมีการระบุในเรื่องการฉ้อฉลในการประกันภัยโดยระบุการแทรกแซงและ
บทลงโทษส าหรับการกระท าการฉ้อฉลดังกล่าว และการกระท าใดๆ อันจะเป็นการขัดขวางการสืบสวนการฉ้อฉล 
 กฎหมายควรประกอบด้วยการกระท าผิดและบทลงโทษส าหรับการฉ้อฉลและการขัดขวาง การสืบสวนการฉ้อฉล 
นอกจากนี้ยังควรก าหนดให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถ 

 (1)  ขอเอกสารและข้อมูล รวมทั้งถ้อยค าของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล
และการสอบสวน และเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานที่มีอ านาจ 

 (2)  ควบคุมทรัพย์สินซึ่งเป็นหรือเชื่อว่าเป็นผลที่เกิดจากการฉ้อฉล และ 
 (3)  ยึดทรัพย์สินซึ่งเป็นหรือเชื่อว่าเป็นผลที่เกิดจากการฉ้อฉล 

 มาตรฐาน 21.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและรอบด้านเกี่ยวกับประเภทของความ
เสี่ยงในการฉ้อฉลที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องพบ หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องประเมินความเสี่ยง
ด้านการฉ้อฉลที่อาจจะเกิดขึ้นในภาคการประกันภัยอย่างสม่ าเสมอและก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกันภัยด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขความเสี่ยงเหล่านี ้
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณาความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลที่อาจเกิดขึ้นได้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยง  
อ่ืนๆ (รวมทั้งการบริหารจัดการและการปฏิบัติในตลาด) และควรระบุจุดล่อแหลมที่ส าคัญในประเทศของตน โดยน าผล
การประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องมาพิจารณา และจัดการแก้ไขตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมี
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและรอบด้านเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติในภาคธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดยบริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัย การฉ้อฉลภายในบริษัท การฉ้อฉลของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย การฉ้อฉลเก่ียวกับ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการฉ้อฉลโดยคนกลางประกันภัย 
 มาตรฐาน 21.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกรอบการท างานด้านการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพในการ
ติดตามและบังคับให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตามข้อก าหนดในการต่อต้านการฉ้อฉลในการ
ประกันภัย  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรออกแนวทางปฏิบัติและข้อบังคับในการต่อต้านการฉ้อฉล โดยอาจออกเป็น
ระเบียบ ค าสั่งหรือเอกสารหรือกลไกอ่ืนๆ ที่มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย พร้อมทั้งมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับดังกล่าว ให้แก่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยเพื่อช่วยให้สามารถป้องกันการฉ้อฉลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนด 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีทรัพยากรทางการเงิน บุคลากรและเทคนิคเพื่อต่อต้านการฉ้อฉลอย่างเพียงพอ 
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ก ากับดูแลที่มีส่วนร่วมในการต่อต้านการฉ้อฉลควรมีทักษะความช านาญที่เหมาะสมและ
ได้รับการอบรมที่เก่ียวข้องและอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการฉ้อฉล ประเภทของการฉ้อฉล เทคนิคต่างๆ 
และการออกและบังคับใช้การแทรกแซงและบทลงโทษ ในท านองเดียวกันบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยควร
จัดให้มีการอบรมเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการฉ้อฉลแก่กรรมการ ผู้จัดการอาวุโสและพนักงานอ่ืนๆ ของตนตามความ
เหมาะสม หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรประเมินว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีระบบจัดการความเสี่ยงด้าน
การฉ้อฉลที่เพียงพอและท าการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้ทั้งการตรวจสอบนอกที่ท าการบริษัท (Off-site 
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Monitoring) และการตรวจสอบ ณ ที่ท าการบริษัทประกันภัย (On-site Inspection) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยในการจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล และแนะน า
หรือก าหนดให้ด าเนินการแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสมหากระบบควบคุมภายในอ่อนแอ และติดตามผลการด าเนิน
มาตรการแก้ไขเยียวยาดังกล่าว 
 มาตรฐาน 21.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลทบทวนประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอของมาตรการที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแลเองด าเนินการเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจหา 
รายงานและแก้ไขการฉ้อฉล และต้องด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 การทบทวนประสิทธิภาพควรพิจารณาความเสี่ยง และประเมินว่าระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการ
ก ากับดูแลที่ก าหนดขึ้นถูกบังคับใช้หรือไม่ การทบทวนดังกล่าวควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของการ 
ฉ้อฉลในภาคการประกันภัย และแนวทางการก ากับดูแลบนพื้นฐานของความเสี่ยงของหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถ
จัดการความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างเพียงพอหรือไม่ ความเพียงพอของทรัพยากรและการอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ก ากับดูแล การตรวจสอบบริษัทเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฉ้อฉลเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากหน่วยงาน 
อ่ืนๆ ที่มีความรับผิดชอบในการต่อต้านการฉ้อฉล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินคดีและการตัดสินเก่ียวกับการฉ้อฉล 
 หน่วยงานก ากับดูแลควรพิจารณาสนับสนุนการด าเนินการต่อต้านการฉ้อฉล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เก่ียวข้องร่วมกันระหว่างบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย ภาคธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และภาครัฐ รวมทั้งการเพิ่ม
ความตระหนักของผู้บริโภค/ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเกี่ยวกับการฉ้อฉล และผลกระทบของการฉ้อฉลด้วยการให้
ความรู้และการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ  
 มาตรฐาน 21.5 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงาน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นๆ เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้นโยบายและกิจกรรมเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจหา รายงานและแก้ไขการ
ฉ้อฉลในการประกันภัย  
 หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลระบุกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อฉลในบริษัทประกันภัยหรือคนกลาง
ประกันภัย ก็ควรท าให้แน่ใจว่าได้ส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องไปให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม รวมทั้งหน่วยงาน
ก ากับดูแลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็นเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในอันที่จะ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความกังวลของตนเองและความกังวลใดๆ ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกันภัย ตามปกติกลไกความร่วมมือและการประสานงานควรประกอบด้วย 

(1)  ความร่วมมือในการปฏิบัติ และหากเหมาะสมควรรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีอ านาจหน้าที่ในการต่อต้านการฉ้อฉล และ 

(2)  ความร่วมมือระดับนโยบาย และหากเหมาะสมควรรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานอ่ืนๆ 
ทั้งหมดที่มีอ านาจหน้าที่ในการต่อต้านการฉ้อฉล 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น มีการก ากับดูแลให้ให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีการตรวจสอบ 
ป้องกัน และยับยั้ง รวมทั้งรายงานการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย รวมทั้งมีกฎหมายที่ก าหนดอ านาจให้หน่วยงานก ากับ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

 
 
 มาตรฐาน 21.1 กฎหมายต้องมีการระบุในเรื่องการฉ้อฉลในการประกันภัยโดยระบุการแทรกแซงและ
บทลงโทษส าหรับการกระท าการฉ้อฉลดังกล่าว และการกระท าใดๆ อันจะเป็นการขัดขวางการสืบสวนการฉ้อฉล 
 กฎหมายควรประกอบด้วยการกระท าผิดและบทลงโทษส าหรับการฉ้อฉลและการขัดขวาง การสืบสวนการฉ้อฉล 
นอกจากนี้ยังควรก าหนดให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถ 

 (1)  ขอเอกสารและข้อมูล รวมทั้งถ้อยค าของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล
และการสอบสวน และเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานที่มีอ านาจ 

 (2)  ควบคุมทรัพย์สินซึ่งเป็นหรือเชื่อว่าเป็นผลที่เกิดจากการฉ้อฉล และ 
 (3)  ยึดทรัพย์สินซึ่งเป็นหรือเชื่อว่าเป็นผลที่เกิดจากการฉ้อฉล 

 มาตรฐาน 21.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและรอบด้านเกี่ยวกับประเภทของความ
เสี่ยงในการฉ้อฉลที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องพบ หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องประเมินความเสี่ยง
ด้านการฉ้อฉลที่อาจจะเกิดขึ้นในภาคการประกันภัยอย่างสม่ าเสมอและก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกันภัยด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขความเสี่ยงเหล่านี ้
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณาความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลที่อาจเกิดขึ้นได้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยง  
อ่ืนๆ (รวมทั้งการบริหารจัดการและการปฏิบัติในตลาด) และควรระบุจุดล่อแหลมที่ส าคัญในประเทศของตน โดยน าผล
การประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องมาพิจารณา และจัดการแก้ไขตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมี
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและรอบด้านเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติในภาคธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดยบริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัย การฉ้อฉลภายในบริษัท การฉ้อฉลของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย การฉ้อฉลเก่ียวกับ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการฉ้อฉลโดยคนกลางประกันภัย 
 มาตรฐาน 21.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกรอบการท างานด้านการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพในการ
ติดตามและบังคับให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตามข้อก าหนดในการต่อต้านการฉ้อฉลในการ
ประกันภัย  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรออกแนวทางปฏิบัติและข้อบังคับในการต่อต้านการฉ้อฉล โดยอาจออกเป็น
ระเบียบ ค าสั่งหรือเอกสารหรือกลไกอ่ืนๆ ที่มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย พร้อมทั้งมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับดังกล่าว ให้แก่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยเพื่อช่วยให้สามารถป้องกันการฉ้อฉลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนด 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีทรัพยากรทางการเงิน บุคลากรและเทคนิคเพื่อต่อต้านการฉ้อฉลอย่างเพียงพอ 
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ก ากับดูแลที่มีส่วนร่วมในการต่อต้านการฉ้อฉลควรมีทักษะความช านาญที่เหมาะสมและ
ได้รับการอบรมที่เก่ียวข้องและอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการฉ้อฉล ประเภทของการฉ้อฉล เทคนิคต่างๆ 
และการออกและบังคับใช้การแทรกแซงและบทลงโทษ ในท านองเดียวกันบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยควร
จัดให้มีการอบรมเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการฉ้อฉลแก่กรรมการ ผู้จัดการอาวุโสและพนักงานอ่ืนๆ ของตนตามความ
เหมาะสม หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรประเมินว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีระบบจัดการความเสี่ยงด้าน
การฉ้อฉลที่เพียงพอและท าการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้ทั้งการตรวจสอบนอกที่ท าการบริษัท (Off-site 
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Monitoring) และการตรวจสอบ ณ ที่ท าการบริษัทประกันภัย (On-site Inspection) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยในการจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล และแนะน า
หรือก าหนดให้ด าเนินการแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสมหากระบบควบคุมภายในอ่อนแอ และติดตามผลการด าเนิน
มาตรการแก้ไขเยียวยาดังกล่าว 
 มาตรฐาน 21.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลทบทวนประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอของมาตรการที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแลเองด าเนินการเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจหา 
รายงานและแก้ไขการฉ้อฉล และต้องด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 การทบทวนประสิทธิภาพควรพิจารณาความเสี่ยง และประเมินว่าระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการ
ก ากับดูแลที่ก าหนดขึ้นถูกบังคับใช้หรือไม่ การทบทวนดังกล่าวควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของการ 
ฉ้อฉลในภาคการประกันภัย และแนวทางการก ากับดูแลบนพื้นฐานของความเสี่ยงของหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถ
จัดการความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างเพียงพอหรือไม่ ความเพียงพอของทรัพยากรและการอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ก ากับดูแล การตรวจสอบบริษัทเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฉ้อฉลเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากหน่วยงาน 
อ่ืนๆ ที่มีความรับผิดชอบในการต่อต้านการฉ้อฉล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินคดีและการตัดสินเก่ียวกับการฉ้อฉล 
 หน่วยงานก ากับดูแลควรพิจารณาสนับสนุนการด าเนินการต่อต้านการฉ้อฉล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เก่ียวข้องร่วมกันระหว่างบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย ภาคธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และภาครัฐ รวมทั้งการเพิ่ม
ความตระหนักของผู้บริโภค/ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเก่ียวกับการฉ้อฉล และผลกระทบของการฉ้อฉลด้วยการให้
ความรู้และการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ  
 มาตรฐาน 21.5 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงาน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นๆ เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้นโยบายและกิจกรรมเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจหา รายงานและแก้ไขการ
ฉ้อฉลในการประกันภัย  
 หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลระบุกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อฉลในบริษัทประกันภัยหรือคนกลาง
ประกันภัย ก็ควรท าให้แน่ใจว่าได้ส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องไปให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม รวมทั้งหน่วยงาน
ก ากับดูแลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็นเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในอันที่จะ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความกังวลของตนเองและความกังวลใดๆ ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกันภัย ตามปกติกลไกความร่วมมือและการประสานงานควรประกอบด้วย 

(1)  ความร่วมมือในการปฏิบัติ และหากเหมาะสมควรรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีอ านาจหน้าที่ในการต่อต้านการฉ้อฉล และ 

(2)  ความร่วมมือระดับนโยบาย และหากเหมาะสมควรรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานอ่ืนๆ 
ทั้งหมดที่มีอ านาจหน้าที่ในการต่อต้านการฉ้อฉล 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น มีการก ากับดูแลให้ให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีการตรวจสอบ 
ป้องกัน และยับยั้ง รวมทั้งรายงานการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย รวมทั้งมีกฎหมายที่ก าหนดอ านาจให้หน่วยงานก ากับ
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6-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

ดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถตรวจสอบ และลงโทษผู้ที่ท าการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย โดยมีกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ส าคัญ เช่น 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 21 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535,  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

หมวด 2 การควบคุมบริษัทในการด าเนินการต่างๆ 
หมวด 3 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย 
หมวด 4 บทก าหนดโทษ  

ประกาศ ส านักงาน คปภ.เรื่อง แนวปฏิบัติ 
โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของ 
กรรมการบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. 2557 

- ข้อก าหนดต่างๆ เกี่ยวกับกรรมการบริษัทเพ่ือการก ากับดูแล 
  กิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย สามารถตรวจสอบได้ และเกิด 
  ความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจประกันภัย 

 
 

 ในเร่ืองของการต่อต้านการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัยนั้น นอกจากบริษัทประกันภัยแล้ว ตัวแทนและนายหน้า
ประกันภัยก็มีส่วนส าคัญในเร่ืองดังกล่าว การปฏิบัติตามมาตรฐานการก ากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้
สามารถป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัยได้ โดยตัวแทนและนายหน้ามีหน้าที่ที่ควรปฏิบัติ เช่น 

(1)  ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยควรศึกษาหาความรู้เร่ืองความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลในภาคธุรกิจประกันภัย 
ในทุกขบวนการของการรับประกันภัยจนถึงการเรียกร้องและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งจะช่วยให้สามารถทราบความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดการฉ้อฉลหรือพบในธุรกิจประกันภัยได้ และสามารถป้องกันแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

(2)  ศึกษาหาความรู้ และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลด้านการประกันภัย ซึ่งจะช่วยให้
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และรู้ถึงลักษณะของการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัยได้ 

(3)  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ รวมถึงสมาคมภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการยับยั้ง ป้องกัน และตรวจสอบการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย โดยอาจแจ้งข้อมูลที่น่าสงสัยให้
หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทราบ 

(4)  นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลควรมีมาตรการหรือระบบที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวม
ไปถึงการตรวจสอบการฉ้อฉลด้านการประกันภัย 

(5)  ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยควรยึดมั่นต่อจรรยาบรรณการเป็นตัวแทนนายหน้า และปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนและนายหน้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การด าเนินธุรกิจมีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสและ
ไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการฉ้อฉล 
 
4. มาตรฐาน ICP 22 การต่อตา้นการฟอกเงินและการต่อต้านการใหเ้งินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย  
 ICP 22 การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย  (Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) มีหลักการส าคัญคือ หน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและ

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-31 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

การให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย นอกจากนี้หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ แนวคิดเบื้องต้น มาตรฐาน 
7 ข้อ และแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดภายใต้มาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
 

 
แนวคิดเบ้ืองต้น 
 การฟอกเงินเป็นกระบวนการปิดบังแหล่งที่มาของเงินที่ได้จากการกระท าที่ผิดกฎหมาย ส่วนการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้ายจะเกี่ยวข้องกับการให้หรือการจัดหาโดยเต็มใจซึ่งเงินทุนโดยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ด้วยเจตนาในการน าเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือโดยทราบว่าเงินทุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนดังกล่าวก าลังจะถูกน าไปใช้  
  (1)   เพื่อท าการก่อการร้าย 
  (2)  โดยองค์กรก่อการร้าย หรือ 
  (3)  โดยผู้ก่อการร้าย 
 ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและภาคบริการทางการเงินอื่นๆ มีความเสี่ยงที่จะถูกน าไปใช้ทั้งโดยรู้ตัวหรือ  
ไม่รู้ตัว เพื่อการฟอกเงิน (Money Laundering: ML) และการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Financing of 
Terrorism: FT) ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย การด าเนินงานและช่ือเสียง ภายใต้ ICP นี ้
และมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนการก่อ
การร้าย น ามาใช้กับการก ากับดูแลบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยที่พิจารณารับประกันภัยหรือออกกรมธรรม์
ประกันชีวิตและการประกันภัยควบการลงทุนอื่นๆ 
 คณะท างานเฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงิน (The Financial Action Task Force: FATF) เป็น
องค์กรระหว่างรัฐบาลซึ่งก่อตั้งข้ึนเพื่อก าหนดมาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) ทั้งนี้ FATF ได้จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ AML/CFT (เรียกว่า “FATF 
Recommendations”) ซึ่งข้อเสนอแนะบางข้อบังคับใช้กับภาคการประกันภัย บังคับใช้กับการรับประกันภัยและการ
ขายประกันชีวิตและการประกันภัยควบการลงทุนเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้หากภาคการประกันวินาศภัยหรือส่วนหนึ่ง
ของภาคธุรกิจดังกล่าว ได้รับการประเมินโดยประเทศหน่ึงว่ามีความเสี่ยงด้าน ML/FT แล้ว มาตรฐาน FATF ก าหนดให้
ประเทศดังกล่าวพิจารณาบังคับใช้มาตรฐาน FATF กับภาคธุรกิจนั้น 
 
 FATF ก าหนดให้ประเทศต้องระบุหน่วยงานที่มีอ านาจหน่วยงานหนึ่งหรือมากกว่าให้มีหน้าที่ตรวจสอบว่า
สถาบันการเงิน (รวมทั้งบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย) ปฏิบัติตามค าแนะน าของ FATF ในการต่อต้านการ
ฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยไม่จ าเป็นต้อง
ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในประเทศ
เสมอไป หน่วยงานอื่นที่อาจได้รับมอบหมาย ได้แก่ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน 
(FIU) ซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการรับและวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) และ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (ML/FT) ที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามแม้วา่
หน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยอาจไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นข้ออ้าง
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

6-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

ดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถตรวจสอบ และลงโทษผู้ที่ท าการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย โดยมีกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ส าคัญ เช่น 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 21 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535,  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

หมวด 2 การควบคุมบริษัทในการด าเนินการต่างๆ 
หมวด 3 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย 
หมวด 4 บทก าหนดโทษ  

ประกาศ ส านักงาน คปภ.เรื่อง แนวปฏิบัติ 
โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของ 
กรรมการบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. 2557 

- ข้อก าหนดต่างๆ เกี่ยวกับกรรมการบริษัทเพ่ือการก ากับดูแล 
  กิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย สามารถตรวจสอบได้ และเกิด 
  ความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจประกันภัย 

 
 

 ในเร่ืองของการต่อต้านการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัยนั้น นอกจากบริษัทประกันภัยแล้ว ตัวแทนและนายหน้า
ประกันภัยก็มีส่วนส าคัญในเร่ืองดังกล่าว การปฏิบัติตามมาตรฐานการก ากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้
สามารถป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัยได้ โดยตัวแทนและนายหน้ามีหน้าที่ที่ควรปฏิบัติ เช่น 

(1)  ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยควรศึกษาหาความรู้เร่ืองความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลในภาคธุรกิจประกันภัย 
ในทุกขบวนการของการรับประกันภัยจนถึงการเรียกร้องและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งจะช่วยให้สามารถทราบความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดการฉ้อฉลหรือพบในธุรกิจประกันภัยได้ และสามารถป้องกันแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

(2)  ศึกษาหาความรู้ และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลด้านการประกันภัย ซึ่งจะช่วยให้
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และรู้ถึงลักษณะของการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัยได้ 

(3)  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ รวมถึงสมาคมภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการยับยั้ง ป้องกัน และตรวจสอบการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย โดยอาจแจ้งข้อมูลที่น่าสงสัยให้
หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทราบ 

(4)  นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลควรมีมาตรการหรือระบบที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวม
ไปถึงการตรวจสอบการฉ้อฉลด้านการประกันภัย 

(5)  ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยควรยึดมั่นต่อจรรยาบรรณการเป็นตัวแทนนายหน้า และปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนและนายหน้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การด าเนินธุรกิจมีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสและ
ไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการฉ้อฉล 
 
4. มาตรฐาน ICP 22 การต่อตา้นการฟอกเงินและการต่อต้านการใหเ้งินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย  
 ICP 22 การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย  (Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) มีหลักการส าคัญคือ หน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและ

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-31 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

การให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย นอกจากนี้หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ แนวคิดเบื้องต้น มาตรฐาน 
7 ข้อ และแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดภายใต้มาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
 

 
แนวคิดเบ้ืองต้น 
 การฟอกเงินเป็นกระบวนการปิดบังแหล่งที่มาของเงินที่ได้จากการกระท าที่ผิดกฎหมาย ส่วนการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้ายจะเกี่ยวข้องกับการให้หรือการจัดหาโดยเต็มใจซึ่งเงินทุนโดยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ด้วยเจตนาในการน าเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือโดยทราบว่าเงินทุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนดังกล่าวก าลังจะถูกน าไปใช้  
  (1)   เพื่อท าการก่อการร้าย 
  (2)  โดยองค์กรก่อการร้าย หรือ 
  (3)  โดยผู้ก่อการร้าย 
 ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและภาคบริการทางการเงินอื่นๆ มีความเสี่ยงที่จะถูกน าไปใช้ทั้งโดยรู้ตัวหรือ  
ไม่รู้ตัว เพื่อการฟอกเงิน (Money Laundering: ML) และการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Financing of 
Terrorism: FT) ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย การด าเนินงานและช่ือเสียง ภายใต้ ICP นี ้
และมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนการก่อ
การร้าย น ามาใช้กับการก ากับดูแลบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยที่พิจารณารับประกันภัยหรือออกกรมธรรม์
ประกันชีวิตและการประกันภัยควบการลงทุนอื่นๆ 
 คณะท างานเฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงิน (The Financial Action Task Force: FATF) เป็น
องค์กรระหว่างรัฐบาลซึ่งก่อตั้งข้ึนเพื่อก าหนดมาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) ทั้งนี้ FATF ได้จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ AML/CFT (เรียกว่า “FATF 
Recommendations”) ซึ่งข้อเสนอแนะบางข้อบังคับใช้กับภาคการประกันภัย บังคับใช้กับการรับประกันภัยและการ
ขายประกันชีวิตและการประกันภัยควบการลงทุนเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้หากภาคการประกันวินาศภัยหรือส่วนหนึ่ง
ของภาคธุรกิจดังกล่าว ได้รับการประเมินโดยประเทศหน่ึงว่ามีความเสี่ยงด้าน ML/FT แล้ว มาตรฐาน FATF ก าหนดให้
ประเทศดังกล่าวพิจารณาบังคับใช้มาตรฐาน FATF กับภาคธุรกิจนั้น 
 
 FATF ก าหนดให้ประเทศต้องระบุหน่วยงานที่มีอ านาจหน่วยงานหนึ่งหรือมากกว่าให้มีหน้าที่ตรวจสอบว่า
สถาบันการเงิน (รวมทั้งบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย) ปฏิบัติตามค าแนะน าของ FATF ในการต่อต้านการ
ฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยไม่จ าเป็นต้อง
ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในประเทศ
เสมอไป หน่วยงานอื่นที่อาจได้รับมอบหมาย ได้แก่ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน 
(FIU) ซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการรับและวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) และ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (ML/FT) ที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามแม้วา่
หน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยอาจไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นข้ออ้าง
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 (7)  ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้มีการกู้เงินจากกรมธรรม์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถได้เงินกู้และ/หรือ
ช าระเงินกู้โดยเงินสดบ่อยๆ) 

 (8)  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเงินสดมูลค่าสูง  
 (9)  ผลิตภัณฑ์ที่ยอมให้ช าระเงินเป็นก้อนในจ านวนมาก และมีลักษณะสภาพคล่อง 
 (10)  ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อสัญญาระบุให้คู่สัญญาสามารถพ้นจากพันธะหน้าที่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ 

(Cooling off Provision) โดยมีการร้องขอให้ส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทจ่ายคืนไปให้บุคคลภายนอกที่ไม่
เก่ียวข้อง สถาบันการเงินต่างประเทศ หรือบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 

 (11)  ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้มีการโอนสิทธิโดยที่ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบว่าผู้รับ
ผลประโยชน์ของสัญญาได้เปลี่ยนไปแล้วจนกระทั่งถึงเวลาที่ท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 (12)  ขอบเขตและลักษณะของกิจกรรมที่ด าเนินการข้ามพรหมแดน (Cross-border Activities) 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประเมินจุดล่อแหลมและความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่ส าคัญๆ ต่อ
ภาคธุรกจิการประกันภัยในประเทศของตน และท าการแก้ไขอย่างเหมาะสม การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกรรมข้ามพรมแดน การประเมินเช่นนี้จะไม่คงที่แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ด้วยเหตุผลนี้จึงควรท าการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
 มาตรฐาน 22.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแล 

 1)  ออกกฎระเบียบด้านการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ AML/CFT ที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ 
FATF ให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตาม ส าหรับเรื่องที่ไม่ได้ระบุในกฎหมาย 

 2)  จัดท าแนวทางการปฏิบัติเพื่อช่วยให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยสามารถบรรลุและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดว่าด้วย AML/CFT ที่เก่ียวข้องกับตนเอง และ 

 3)  ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม AML/CFT 
 กฎระเบียบด้านการบังคับใช้กฎหมายอาจเป็นเอกสารหรือกลไกเพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้าน 
AML/CFT ซึ่งออกโดยหน่วยงานก ากับดูแลเพื่อให้สามารถแทรกแซงบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้าน AML/CFT 
โดยจะต้องก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีกระบวนการที่เหมาะสมเพียงพอในการประเมินและ
เข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/FT ของตนเอง และสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่พบได้ นอกเหนือจากนั้น หน่วยงานที่
ก ากับดูแลควรจัดให้มีแนวทางการปฏิบัติซึ่งให้ความช่วยเหลือในประเด็นที่อยู่ในข้อเสนอแนะของ FATF ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย เทคนิคและวิธีการที่สามารถใช้ในการต่อต้าน ML/FT และมาตรการเพิ่มเติมใดๆ ที่บริษัทประกันภัย
และคนกลางประกันภัยสามารถด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการ AML/CFT ของตนมีประสิทธิภาพ แนวทางการ
ปฏิบัติดังกล่าวอาจไม่จ าเป็นต้องมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย แต่จะช่วยให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้าน AML/CFT ตัวอย่างของการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เหมาะสม 
โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลควรประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการและแนวโน้ม ตัวอย่างกรณีศึกษา ML/FT  
ที่เกิดขึ้นจริง และตัวอย่างความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในระบบของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ว่าหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยไม่จ าเป็นต้องเข้าใจความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อ
การร้าย (ML/FT) ในการประกันภัยและด าเนินขั้นตอนในการช่วยต่อต้าน ML/FT ฉะนั้นมาตรฐานและแนวทางการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการนี้สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกจะบังคับใช้ในกรณีที่หน่วยงานท่ีก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยได้รับแตง่ตั้งให้เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย 
ส่วนที่สองจะบังคับใช้เมื่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการต่อต้าน
การฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายส าหรับภาคการประกันภัย เพื่อให้เป็นไปตาม ICP ฉบับนี้ หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลต้องผ่านข้อก าหนดของมาตรฐานทั้งในส่วนแรกและส่วนท่ีสองตามสถานการณ์ของประเทศ 
 

 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น หน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการ
ร้าย คือ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้า ที่ในการ
ต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ICP ในส่วนที่สองเท่านั้น อย่างไรก็
ตามการศึกษา ICP นี้ ทุกมาตรฐานจะช่วยให้เกิดความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงด้าน ML/FT มากยิ่งขึ้น 
 ส่วนที่หนึ่ง  
 กรณีที่หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการต่อต้าน
การฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย (Designated AML/CFT Competent Authority) 
 มาตรฐาน 22.1 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีความเข้าใจอย่างละเอียดและครอบคลุมเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน 
ML/FT ที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ และใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประเมินความเสี่ยงด้าน 
ML/FT ต่อภาคการประกันภัยในประเทศของตนอย่างสม่ าเสมอ 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีความเข้าใจอย่างละเอียดและครอบคลุมเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ และผลิตภัณฑ์และการบริการที่เสนอขายโดย
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ซึ่งสิ่งต่อไปนี้อาจเพิ่มระดับความเสี่ยงด้าน ML/FT ของผลิตภัณฑ์/การ
บริการด้านประกันภัย 

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

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

 (8)  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเงินสดมูลค่าสูง  
 (9)  ผลิตภัณฑ์ที่ยอมให้ช าระเงินเป็นก้อนในจ านวนมาก และมีลักษณะสภาพคล่อง 
 (10)  ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อสัญญาระบุให้คู่สัญญาสามารถพ้นจากพันธะหน้าที่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ 

(Cooling off Provision) โดยมีการร้องขอให้ส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทจ่ายคืนไปให้บุคคลภายนอกที่ไม่
เก่ียวข้อง สถาบันการเงินต่างประเทศ หรือบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 

 (11)  ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้มีการโอนสิทธิโดยที่ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบว่าผู้รับ
ผลประโยชน์ของสัญญาได้เปลี่ยนไปแล้วจนกระทั่งถึงเวลาที่ท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 (12)  ขอบเขตและลักษณะของกิจกรรมที่ด าเนินการข้ามพรหมแดน (Cross-border Activities) 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประเมินจุดล่อแหลมและความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่ส าคัญๆ ต่อ
ภาคธุรกจิการประกันภัยในประเทศของตน และท าการแก้ไขอย่างเหมาะสม การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกรรมข้ามพรมแดน การประเมินเช่นนี้จะไม่คงที่แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ด้วยเหตุผลนี้จึงควรท าการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
 มาตรฐาน 22.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแล 

 1)  ออกกฎระเบียบด้านการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ AML/CFT ที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ 
FATF ให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตาม ส าหรับเรื่องที่ไม่ได้ระบุในกฎหมาย 

 2)  จัดท าแนวทางการปฏิบัติเพื่อช่วยให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยสามารถบรรลุและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดว่าด้วย AML/CFT ที่เก่ียวข้องกับตนเอง และ 

 3)  ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม AML/CFT 
 กฎระเบียบด้านการบังคับใช้กฎหมายอาจเป็นเอกสารหรือกลไกเพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้าน 
AML/CFT ซึ่งออกโดยหน่วยงานก ากับดูแลเพื่อให้สามารถแทรกแซงบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้าน AML/CFT 
โดยจะต้องก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีกระบวนการที่เหมาะสมเพียงพอในการประเมินและ
เข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/FT ของตนเอง และสามารถจัดการกับความเสี่ยงท่ีพบได้ นอกเหนือจากนั้น หน่วยงานที่
ก ากับดูแลควรจัดให้มีแนวทางการปฏิบัติซึ่งให้ความช่วยเหลือในประเด็นที่อยู่ในข้อเสนอแนะของ FATF ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย เทคนิคและวิธีการที่สามารถใช้ในการต่อต้าน ML/FT และมาตรการเพิ่มเติมใดๆ ที่บริษัทประกันภัย
และคนกลางประกันภัยสามารถด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการ AML/CFT ของตนมีประสิทธิภาพ แนวทางการ
ปฏิบัติดังกล่าวอาจไม่จ าเป็นต้องมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย แต่จะช่วยให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้าน AML/CFT ตัวอย่างของการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เหมาะสม 
โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลควรประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการและแนวโน้ม ตัวอย่างกรณีศึกษา ML/FT  
ที่เกิดขึ้นจริง และตัวอย่างความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในระบบของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ว่าหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยไม่จ าเป็นต้องเข้าใจความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อ
การร้าย (ML/FT) ในการประกันภัยและด าเนินขั้นตอนในการช่วยต่อต้าน ML/FT ฉะนั้นมาตรฐานและแนวทางการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการนี้สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกจะบังคับใช้ในกรณีที่หน่วยงานท่ีก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยได้รับแตง่ตั้งให้เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย 
ส่วนที่สองจะบังคับใช้เมื่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการต่อต้าน
การฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายส าหรับภาคการประกันภัย เพื่อให้เป็นไปตาม ICP ฉบับนี้ หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลต้องผ่านข้อก าหนดของมาตรฐานทั้งในส่วนแรกและส่วนท่ีสองตามสถานการณ์ของประเทศ 
 

 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น หน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการ
ร้าย คือ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้า ที่ในการ
ต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ICP ในส่วนที่สองเท่านั้น อย่างไรก็
ตามการศึกษา ICP นี้ ทุกมาตรฐานจะช่วยให้เกิดความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงด้าน ML/FT มากยิ่งขึ้น 
 ส่วนที่หนึ่ง  
 กรณีที่หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการต่อต้าน
การฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย (Designated AML/CFT Competent Authority) 
 มาตรฐาน 22.1 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีความเข้าใจอย่างละเอียดและครอบคลุมเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน 
ML/FT ที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ และใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประเมินความเสี่ยงด้าน 
ML/FT ต่อภาคการประกันภัยในประเทศของตนอย่างสม่ าเสมอ 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีความเข้าใจอย่างละเอียดและครอบคลุมเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ และผลิตภัณฑ์และการบริการที่เสนอขายโดย
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ซึ่งสิ่งต่อไปนี้อาจเพิ่มระดับความเสี่ยงด้าน ML/FT ของผลิตภัณฑ์/การ
บริการด้านประกันภัย 

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

หลายครั้ง 
 (3)  การรับช าระเงินในรูปเงินสด ธนาณัติหรือแคชเชียร์เช็ค 
 (4)  การรับช าระเงินบ่อยครั้งนอกตารางการช าระค่าเบี้ยประกันภัยปกติหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 (5)  การอนุญาตให้ถอนเมื่อไรก็ได้โดยคิดค่าธรรมเนียมจ ากัด 
 (6)  การยอมรับให้ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันส าหรับเงินกู้ และ/หรือการให้สินเชื่ออ่ืนที่มีความเสี่ยงสูง 
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 มาตรฐาน 22.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกรอบการท างานในการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพในการตดิตาม
และบังคับให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตามข้อก าหนดในการต่อต้านการฟอกเงิน/การต่อต้าน
การให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT)  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณาความเสี่ยงด้าน ML/FT ในแต่ละขั้นของกระบวนการก ากับดูแล ซึ่งหาก
เหมาะสมอาจรวมถึงขั้นตอนการออกใบอนุญาตด้วย หน่วยงานท่ีก ากับดูแลควรด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้าน AML/CFT ของบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกิดจากการตรวจสอบ
ดังกล่าวและข้อมูลอ่ืนใดที่ได้รับ เพื่อท าการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT และก าหนดความถี่และความเข้มข้นของ
การตรวจสอบบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยตามความเสี่ยงที่ประเมินได้  และควรก าหนดให้บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT ของลูกค้า รวมทั้งประเมินความเสี่ยงของช่องทาง 
การจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่างๆ นอกจากนี้ หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีอ านาจในการจัดการและแก้ไข
อย่างเพียงพอเมื่อบริษัทและคนกลางประกันภัยไม่ด าเนินการตามข้อบังคับด้าน AML/CFT อย่างมีประสิทธิภาพ  
 มาตรฐาน 22.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการที่บริษัทประกันภัยและ 
คนกลางประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแลเอง ด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน/การต่อต้านการ
ให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลจะต้องด าเนินการที่จ าเป็นใดๆ เพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพ 

การทบทวนดังกล่าวควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น  
 (1)  ความเสี่ยงของการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในภาคธุรกิจประกันภัย และ

แนวทางการปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถจัดการความเสี่ยงเหล่านีไ้ด้อย่าง
เพียงพอหรือไม่ 

 (2)  ความเพียงพอของทรัพยากรและการอบรมความรู้ของหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
 (3)  จ านวนและความละเอียดของการตรวจสอบ ณ ที่ท าการประกันภัยเก่ียวกับมาตรการ AML/CFT 

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

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

จ านวนและรูปแบบของธุรกรรมที่น่าสงสยัซึ่งจัดท าโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย และการด าเนินคดีและ
การลงโทษข้อหาฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้ายในภาคธุรกิจประกันภัย 

 (8)  จ านวนและลักษณะของการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืนๆ เก่ียวกับประเด็นด้าน AML/CFT  
 (9)  ความเพียงพอของข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติและข้อมูลอ่ืนๆ ที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลจัดให้มีส าหรับ

ภาคการประกันภัย 
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 มาตรฐาน 22.5 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงาน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นๆ ในประเทศ เช่น หน่วยข่าวกรองทางการเงิน รวมทั้งกับ
หน่วยงานก ากับดูแลในประเทศอ่ืนเพื่อวัตถุประสงค์ด้าน AML/CFT  
 โดยทั่วไป กลไกความร่วมมือ การประสานงาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูล จะเกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้าน
การปฏิบัติการและความร่วมมือระดับนโยบาย และหากเห็นว่าเหมาะสมอาจรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยข่าว
กรองทางการเงิน (The Financial Intelligence Unit: FIU) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ก ากับดูแล
อ่ืนๆ ซึ่งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดดังกล่าวจะช่วยให้การป้องกัน ML/FT มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ส่วนที่สอง  
 ในกรณีหากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยไม่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) 
 กรณีนี้เป็นลักษณะของประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรด าเนินการตามมาตรฐาน
ต่อไปนี้ 
 มาตรฐาน 22.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแลตระหนักและมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ โดยจะต้องติดต่อประสานงานและพยายามขอข้อมูลจาก
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย 
(AML/CFT) โดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 หากหน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้าน AML/CFT หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณา
ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อความสามารถของตนในการท าให้แน่ใจว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้านการก ากับดูแล โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่ปฏิบัติและผลิตภัณฑ์และการบริการที่เสนอขายโดย
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถท าการประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัทประกันภัยและ  
คนกลางประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการรับข้อมูลจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้าน 
AML/CFT ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย หรือ
ความมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย นอกจากนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับ
การละเมิดข้อก าหนดว่าด้วย AML/CFT ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรพิจารณาในระหว่างการด าเนิน
กิจกรรมการก ากับดูแลของตนเอง เช่น เม่ือประเมินความเหมาะสมของคณะกรรมการ ผู้บริหารอาวุโสและบุคลากรที่มี
อ านาจควบคุม รวมทั้งเมื่อท าการตรวจสอบการขอใบอนุญาต 
 มาตรฐาน 22.7 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงาน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นๆ ในประเทศ เช่น หน่วยข่าวกรองทางการเงิน รวมทั้งกับ
หน่วยงานก ากับดูแลในประเทศอ่ืน เพ่ือวัตถุประสงค์ด้าน AML/CFT 
 ตามปกติกลไกความร่วมมือ การประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นความร่วมมือด้านการปฏิบัติงาน 
และหากเห็นว่าเหมาะสม อาจรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (The Financial 
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 มาตรฐาน 22.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกรอบการท างานในการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพในการตดิตาม
และบังคับให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตามข้อก าหนดในการต่อต้านการฟอกเงิน/การต่อต้าน
การให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT)  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณาความเสี่ยงด้าน ML/FT ในแต่ละขั้นของกระบวนการก ากับดูแล ซึ่งหาก
เหมาะสมอาจรวมถึงข้ันตอนการออกใบอนุญาตด้วย หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้าน AML/CFT ของบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกิดจากการตรวจสอบ
ดังกล่าวและข้อมูลอ่ืนใดที่ได้รับ เพื่อท าการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT และก าหนดความถี่และความเข้มข้นของ
การตรวจสอบบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยตามความเสี่ยงที่ประเมินได้  และควรก าหนดให้บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT ของลูกค้า รวมทั้งประเมินความเสี่ยงของช่องทาง 
การจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่างๆ นอกจากนี้ หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีอ านาจในการจัดการและแก้ไข
อย่างเพียงพอเมื่อบริษัทและคนกลางประกันภัยไม่ด าเนินการตามข้อบังคับด้าน AML/CFT อย่างมีประสิทธิภาพ  
 มาตรฐาน 22.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการที่บริษัทประกันภัยและ 
คนกลางประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแลเอง ด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน/การต่อต้านการ
ให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลจะต้องด าเนินการที่จ าเป็นใดๆ เพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพ 

การทบทวนดังกล่าวควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น  
 (1)  ความเสี่ยงของการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในภาคธุรกิจประกันภัย และ

แนวทางการปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถจัดการความเสี่ยงเหล่านีไ้ด้อย่าง
เพียงพอหรือไม่ 

 (2)  ความเพียงพอของทรัพยากรและการอบรมความรู้ของหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
 (3)  จ านวนและความละเอียดของการตรวจสอบ ณ ที่ท าการประกันภัยเก่ียวกับมาตรการ AML/CFT 

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

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

จ านวนและรูปแบบของธุรกรรมที่น่าสงสยัซึ่งจัดท าโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย และการด าเนินคดีและ
การลงโทษข้อหาฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้ายในภาคธุรกิจประกันภัย 

 (8)  จ านวนและลักษณะของการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืนๆ เก่ียวกับประเด็นด้าน AML/CFT  
 (9)  ความเพียงพอของข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติและข้อมูลอ่ืนๆ ที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลจัดให้มีส าหรับ

ภาคการประกันภัย 
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 มาตรฐาน 22.5 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงาน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นๆ ในประเทศ เช่น หน่วยข่าวกรองทางการเงิน รวมทั้งกับ
หน่วยงานก ากับดูแลในประเทศอ่ืนเพื่อวัตถุประสงค์ด้าน AML/CFT  
 โดยทั่วไป กลไกความร่วมมือ การประสานงาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูล จะเกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้าน
การปฏิบัติการและความร่วมมือระดับนโยบาย และหากเห็นว่าเหมาะสมอาจรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยข่าว
กรองทางการเงิน (The Financial Intelligence Unit: FIU) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ก ากับดูแล
อ่ืนๆ ซึ่งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดดังกล่าวจะช่วยให้การป้องกัน ML/FT มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ส่วนที่สอง  
 ในกรณีหากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยไม่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) 
 กรณีนี้เป็นลักษณะของประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรด าเนินการตามมาตรฐาน
ต่อไปนี้ 
 มาตรฐาน 22.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแลตระหนักและมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ โดยจะต้องติดต่อประสานงานและพยายามขอข้อมูลจาก
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย 
(AML/CFT) โดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 หากหน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้าน AML/CFT หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณา
ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อความสามารถของตนในการท าให้แน่ใจว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้านการก ากับดูแล โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่ปฏิบัติและผลิตภัณฑ์และการบริการที่เสนอขายโดย
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถท าการประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัทประกันภัยและ  
คนกลางประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการรับข้อมูลจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้าน 
AML/CFT ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย หรือ
ความมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย นอกจากนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับ
การละเมิดข้อก าหนดว่าด้วย AML/CFT ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรพิจารณาในระหว่างการด าเนิน
กิจกรรมการก ากับดูแลของตนเอง เช่น เม่ือประเมินความเหมาะสมของคณะกรรมการ ผู้บริหารอาวุโสและบุคลากรที่มี
อ านาจควบคุม รวมทั้งเมื่อท าการตรวจสอบการขอใบอนุญาต 
 มาตรฐาน 22.7 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงาน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นๆ ในประเทศ เช่น หน่วยข่าวกรองทางการเงิน รวมทั้งกับ
หน่วยงานก ากับดูแลในประเทศอ่ืน เพ่ือวัตถุประสงค์ด้าน AML/CFT 
 ตามปกติกลไกความร่วมมือ การประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นความร่วมมือด้านการปฏิบัติงาน 
และหากเห็นว่าเหมาะสม อาจรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (The Financial 
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กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 22 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
 

มาตรา 20 ส านักงาน คปภ. มีอ านาจในการก ากับดูแลธุรกิจ 
ประกันภัย และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 

ก าหนดเรื่องของการก่อการร้าย ก าหนดผู้ที่มีหน้าท่ีต้องรายงาน  
และการปฏิบัติตามกฎหมายในการป้องกันการก่อการร้าย 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 
 

มาตรา 3 ระบุในเรื่องธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สถาบันการเงิน 
ที่อยู่ภายใต้อ านาจ พรบ. 
มาตรา 5 และมาตรา 6 เรื่องการกระท าท่ีเข้าข่ายการฟอกเงิน 
มาตรา 13 ธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงาน ส านักงาน ปปง. 

 
 จากมาตรฐานการก ากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการ
ก่อการร้าย จะเห็นได้ว่าตัวแทนและนายหน้าประกันภัยนั้น มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการฟอกเงิน
และการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในธุรกิจประกันภัย เช่น 
 (1)  ต้องศึกษาหาความรู้ในเร่ืองความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ในธุรกิจประกันภัย เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถด าเนินการต่างๆ  
ในการป้องกันและยับยั้งความเสี่ยงดังกล่าว โดยตัวแทนและนายหน้าอาจศึกษาได้จากการอบรมความรู้ที่ทางภาครัฐ
หรือสมาคมภาคเอกชนจัดขึ้น รวมถึงศึกษาจากเอกสารวิชาการต่างๆ 
 (2)  การจัดให้ลูกค้าแสดงตัวตน (Know Your Customer) และการเก็บรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องก่อนการ
ท าธุรกรรม และพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตัวตนเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริง ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
ด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 (3)  การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Customer Due Diligence) เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงในด้านการ
ฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการรับหรือปฏิเสธการรับประกันภัย
หากเห็นว่ามีความเสี่ยงในระดับที่สูง 
 (4)  ให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันภัย ในการรายงานธุรกรรมและแจ้งข้อมูลต่อส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายที่ก าหนด รวมทั้งแจ้งข้อมูลที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
หรือบริษัทประกันภัยและสมาคมภาคธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้อง 
 (5)  ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการประเมิน
และตรวจสอบด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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มาตรา 20 ส านักงาน คปภ. มีอ านาจในการก ากับดูแลธุรกิจ 
ประกันภัย และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 

ก าหนดเรื่องของการก่อการร้าย ก าหนดผู้ที่มีหน้าท่ีต้องรายงาน  
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มาตรา 3 ระบุในเรื่องธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สถาบันการเงิน 
ที่อยู่ภายใต้อ านาจ พรบ. 
มาตรา 5 และมาตรา 6 เรื่องการกระท าท่ีเข้าข่ายการฟอกเงิน 
มาตรา 13 ธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงาน ส านักงาน ปปง. 

 
 จากมาตรฐานการก ากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการ
ก่อการร้าย จะเห็นได้ว่าตัวแทนและนายหน้าประกันภัยนั้น มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการฟอกเงิน
และการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในธุรกิจประกันภัย เช่น 
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ในธุรกิจประกันภัย เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถด าเนินการต่างๆ  
ในการป้องกันและยับยั้งความเสี่ยงดังกล่าว โดยตัวแทนและนายหน้าอาจศึกษาได้จากการอบรมความรู้ที่ทางภาครัฐ
หรือสมาคมภาคเอกชนจัดขึ้น รวมถึงศึกษาจากเอกสารวิชาการต่างๆ 
 (2)  การจัดให้ลูกค้าแสดงตัวตน (Know Your Customer) และการเก็บรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องก่อนการ
ท าธุรกรรม และพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตัวตนเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริง ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
ด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 (3)  การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Customer Due Diligence) เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงในด้านการ
ฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการรับหรือปฏิเสธการรับประกันภัย
หากเห็นว่ามีความเสี่ยงในระดับที่สูง 
 (4)  ให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันภัย ในการรายงานธุรกรรมและแจ้งข้อมูลต่อส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายที่ก าหนด รวมทั้งแจ้งข้อมูลที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
หรือบริษัทประกันภัยและสมาคมภาคธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้อง 
 (5)  ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการประเมิน
และตรวจสอบด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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intelligence Unit: FIU) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ก ากับดูแลอ่ืนๆ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ระหว่างหน่วยงานเหล่านั้นและบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ช่วยให้การป้องกัน ML/FT มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
 ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลของตน หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลทราบข้อมูลเกี่ยวกับความ
เสี่ยงด้าน ML/FT พบกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรรมในบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย ควรให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งด้าน AML/CFT หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม และ
หน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องมีการพิจารณาด้านการรักษาความลับ 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงิน
อุดหนุนการก่อการร้าย ในธุรกิจประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
เรื่อง การต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยมีกฏหมายที่ส าคัญ ได้แก่  พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย อย่างไรก็ตามมีกฎหมายที่ก าหนดอ านาจให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถตรวจสอบ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 22 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535,  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

หมวดที่ 2 การควบคุมบริษัท เช่น การห้ามมิให้บริษัทกระท าการ 
ต่างๆ ในเรื่องการรับและจ่ายเงิน การก าหนดให้บริษัทจัดท าบัญชี 
รายงานทางการเงินเพื่อการตรวจสอบ 
หมวดที่ 4 ตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยต้องท าสมุดทะเบียน 
สมุดบัญชี หรือเอกสารการประกอบธุรกิจเพื่อการตรวจสอบ 
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intelligence Unit: FIU) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ก ากับดูแลอ่ืนๆ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ระหว่างหน่วยงานเหล่านั้นและบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ช่วยให้การป้องกัน ML/FT มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
 ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลของตน หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลทราบข้อมูลเกี่ยวกับความ
เสี่ยงด้าน ML/FT พบกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรรมในบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย ควรให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งด้าน AML/CFT หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม และ
หน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องมีการพิจารณาด้านการรักษาความลับ 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงิน
อุดหนุนการก่อการร้าย ในธุรกิจประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
เรื่อง การต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยมีกฏหมายที่ส าคัญ ได้แก่  พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย อย่างไรก็ตามมีกฎหมายที่ก าหนดอ านาจให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถตรวจสอบ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 22 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535,  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

หมวดที่ 2 การควบคุมบริษัท เช่น การห้ามมิให้บริษัทกระท าการ 
ต่างๆ ในเรื่องการรับและจ่ายเงิน การก าหนดให้บริษัทจัดท าบัญชี 
รายงานทางการเงินเพื่อการตรวจสอบ 
หมวดที่ 4 ตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยต้องท าสมุดทะเบียน 
สมุดบัญชี หรือเอกสารการประกอบธุรกิจเพื่อการตรวจสอบ 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-37 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 22 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
 

มาตรา 20 ส านักงาน คปภ. มีอ านาจในการก ากับดูแลธุรกิจ 
ประกันภัย และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 

ก าหนดเรื่องของการก่อการร้าย ก าหนดผู้ที่มีหน้าท่ีต้องรายงาน  
และการปฏิบัติตามกฎหมายในการป้องกันการก่อการร้าย 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 
 

มาตรา 3 ระบุในเรื่องธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สถาบันการเงิน 
ที่อยู่ภายใต้อ านาจ พรบ. 
มาตรา 5 และมาตรา 6 เรื่องการกระท าท่ีเข้าข่ายการฟอกเงิน 
มาตรา 13 ธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงาน ส านักงาน ปปง. 

 
 จากมาตรฐานการก ากับดูแลและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการ
ก่อการร้าย จะเห็นได้ว่าตัวแทนและนายหน้าประกันภัยนั้น มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการฟอกเงิน
และการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในธุรกิจประกันภัย เช่น 
 (1)  ต้องศึกษาหาความรู้ในเร่ืองความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ในธุรกิจประกันภัย เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถด าเนินการต่างๆ  
ในการป้องกันและยับยั้งความเสี่ยงดังกล่าว โดยตัวแทนและนายหน้าอาจศึกษาได้จากการอบรมความรู้ที่ทางภาครัฐ
หรือสมาคมภาคเอกชนจัดขึ้น รวมถึงศึกษาจากเอกสารวิชาการต่างๆ 
 (2)  การจัดให้ลูกค้าแสดงตัวตน (Know Your Customer) และการเก็บรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องก่อนการ
ท าธุรกรรม และพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตัวตนเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริง ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
ด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 (3)  การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Customer Due Diligence) เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงในด้านการ
ฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการรับหรือปฏิเสธการรับประกันภัย
หากเห็นว่ามีความเสี่ยงในระดับที่สูง 
 (4)  ให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันภัย ในการรายงานธุรกรรมและแจ้งข้อมูลต่อส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายที่ก าหนด รวมทั้งแจ้งข้อมูลที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
หรือบริษัทประกันภัยและสมาคมภาคธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้อง 
 (5)  ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการประเมิน
และตรวจสอบด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 22 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
 

มาตรา 20 ส านักงาน คปภ. มีอ านาจในการก ากับดูแลธุรกิจ 
ประกันภัย และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 

ก าหนดเรื่องของการก่อการร้าย ก าหนดผู้ที่มีหน้าท่ีต้องรายงาน  
และการปฏิบัติตามกฎหมายในการป้องกันการก่อการร้าย 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 
 

มาตรา 3 ระบุในเรื่องธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สถาบันการเงิน 
ที่อยู่ภายใต้อ านาจ พรบ. 
มาตรา 5 และมาตรา 6 เรื่องการกระท าท่ีเข้าข่ายการฟอกเงิน 
มาตรา 13 ธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงาน ส านักงาน ปปง. 

 
 จากมาตรฐานการก ากับดูแลและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการ
ก่อการร้าย จะเห็นได้ว่าตัวแทนและนายหน้าประกันภัยนั้น มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการฟอกเงิน
และการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในธุรกิจประกันภัย เช่น 
 (1)  ต้องศึกษาหาความรู้ในเร่ืองความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ในธุรกิจประกันภัย เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถด าเนินการต่างๆ  
ในการป้องกันและยับยั้งความเสี่ยงดังกล่าว โดยตัวแทนและนายหน้าอาจศึกษาได้จากการอบรมความรู้ที่ทางภาครัฐ
หรือสมาคมภาคเอกชนจัดขึ้น รวมถึงศึกษาจากเอกสารวิชาการต่างๆ 
 (2)  การจัดให้ลูกค้าแสดงตัวตน (Know Your Customer) และการเก็บรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องก่อนการ
ท าธุรกรรม และพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตัวตนเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริง ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
ด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 (3)  การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Customer Due Diligence) เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงในด้านการ
ฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการรับหรือปฏิเสธการรับประกันภัย
หากเห็นว่ามีความเสี่ยงในระดับที่สูง 
 (4)  ให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันภัย ในการรายงานธุรกรรมและแจ้งข้อมูลต่อส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายที่ก าหนด รวมทั้งแจ้งข้อมูลที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
หรือบริษัทประกันภัยและสมาคมภาคธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้อง 
 (5)  ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการประเมิน
และตรวจสอบด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 22 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
 

มาตรา 20 ส านักงาน คปภ. มีอ านาจในการก ากับดูแลธุรกิจ 
ประกันภัย และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 

ก าหนดเรื่องของการก่อการร้าย ก าหนดผู้ที่มีหน้าท่ีต้องรายงาน  
และการปฏิบัติตามกฎหมายในการป้องกันการก่อการร้าย 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 
 

มาตรา 3 ระบุในเรื่องธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สถาบันการเงิน 
ที่อยู่ภายใต้อ านาจ พรบ. 
มาตรา 5 และมาตรา 6 เรื่องการกระท าท่ีเข้าข่ายการฟอกเงิน 
มาตรา 13 ธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงาน ส านักงาน ปปง. 

 
 จากมาตรฐานการก ากับดูแลและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการ
ก่อการร้าย จะเห็นได้ว่าตัวแทนและนายหน้าประกันภัยนั้น มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการฟอกเงิน
และการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในธุรกิจประกันภัย เช่น 
 (1)  ต้องศึกษาหาความรู้ในเร่ืองความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ในธุรกิจประกันภัย เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถด าเนินการต่างๆ  
ในการป้องกันและยับยั้งความเสี่ยงดังกล่าว โดยตัวแทนและนายหน้าอาจศึกษาได้จากการอบรมความรู้ที่ทางภาครัฐ
หรือสมาคมภาคเอกชนจัดขึ้น รวมถึงศึกษาจากเอกสารวิชาการต่างๆ 
 (2)  การจัดให้ลูกค้าแสดงตัวตน (Know Your Customer) และการเก็บรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องก่อนการ
ท าธุรกรรม และพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตัวตนเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริง ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
ด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 (3)  การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Customer Due Diligence) เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงในด้านการ
ฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการรับหรือปฏิเสธการรับประกันภัย
หากเห็นว่ามีความเสี่ยงในระดับที่สูง 
 (4)  ให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันภัย ในการรายงานธุรกรรมและแจ้งข้อมูลต่อส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายที่ก าหนด รวมทั้งแจ้งข้อมูลที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
หรือบริษัทประกันภัยและสมาคมภาคธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้อง 
 (5)  ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการประเมิน
และตรวจสอบด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

6-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

intelligence Unit: FIU) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ก ากับดูแลอ่ืนๆ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ระหว่างหน่วยงานเหล่านั้นและบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ช่วยให้การป้องกัน ML/FT มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
 ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลของตน หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลทราบข้อมูลเกี่ยวกับความ
เสี่ยงด้าน ML/FT พบกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรรมในบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย ควรให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งด้าน AML/CFT หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม และ
หน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องมีการพิจารณาด้านการรักษาความลับ 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงิน
อุดหนุนการก่อการร้าย ในธุรกิจประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
เรื่อง การต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยมีกฏหมายที่ส าคัญ ได้แก่  พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย อย่างไรก็ตามมีกฎหมายที่ก าหนดอ านาจให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถตรวจสอบ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 22 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535,  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

หมวดที่ 2 การควบคุมบริษัท เช่น การห้ามมิให้บริษัทกระท าการ 
ต่างๆ ในเรื่องการรับและจ่ายเงิน การก าหนดให้บริษัทจัดท าบัญชี 
รายงานทางการเงินเพื่อการตรวจสอบ 
หมวดที่ 4 ตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยต้องท าสมุดทะเบียน 
สมุดบัญชี หรือเอกสารการประกอบธุรกิจเพื่อการตรวจสอบ 

 

6-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

intelligence Unit: FIU) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ก ากับดูแลอ่ืนๆ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ระหว่างหน่วยงานเหล่านั้นและบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ช่วยให้การป้องกัน ML/FT มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
 ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลของตน หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลทราบข้อมูลเกี่ยวกับความ
เสี่ยงด้าน ML/FT พบกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรรมในบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย ควรให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งด้าน AML/CFT หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม และ
หน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องมีการพิจารณาด้านการรักษาความลับ 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงิน
อุดหนุนการก่อการร้าย ในธุรกิจประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
เรื่อง การต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยมีกฏหมายที่ส าคัญ ได้แก่  พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย อย่างไรก็ตามมีกฎหมายที่ก าหนดอ านาจให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถตรวจสอบ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 22 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535,  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

หมวดที่ 2 การควบคุมบริษัท เช่น การห้ามมิให้บริษัทกระท าการ 
ต่างๆ ในเรื่องการรับและจ่ายเงิน การก าหนดให้บริษัทจัดท าบัญชี 
รายงานทางการเงินเพื่อการตรวจสอบ 
หมวดที่ 4 ตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยต้องท าสมุดทะเบียน 
สมุดบัญชี หรือเอกสารการประกอบธุรกิจเพื่อการตรวจสอบ 
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                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 22 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
 

มาตรา 20 ส านักงาน คปภ. มีอ านาจในการก ากับดูแลธุรกิจ 
ประกันภัย และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 

ก าหนดเรื่องของการก่อการร้าย ก าหนดผู้ที่มีหน้าท่ีต้องรายงาน  
และการปฏิบัติตามกฎหมายในการป้องกันการก่อการร้าย 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 
 

มาตรา 3 ระบุในเรื่องธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สถาบันการเงิน 
ที่อยู่ภายใต้อ านาจ พรบ. 
มาตรา 5 และมาตรา 6 เรื่องการกระท าท่ีเข้าข่ายการฟอกเงิน 
มาตรา 13 ธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงาน ส านักงาน ปปง. 

 
 จากมาตรฐานการก ากับดูแลและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการ
ก่อการร้าย จะเห็นได้ว่าตัวแทนและนายหน้าประกันภัยนั้น มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการฟอกเงิน
และการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในธุรกิจประกันภัย เช่น 
 (1)  ต้องศึกษาหาความรู้ในเร่ืองความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ในธุรกิจประกันภัย เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถด าเนินการต่างๆ  
ในการป้องกันและยับยั้งความเสี่ยงดังกล่าว โดยตัวแทนและนายหน้าอาจศึกษาได้จากการอบรมความรู้ที่ทางภาครัฐ
หรือสมาคมภาคเอกชนจัดขึ้น รวมถึงศึกษาจากเอกสารวิชาการต่างๆ 
 (2)  การจัดให้ลูกค้าแสดงตัวตน (Know Your Customer) และการเก็บรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องก่อนการ
ท าธุรกรรม และพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตัวตนเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริง ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
ด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 (3)  การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Customer Due Diligence) เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงในด้านการ
ฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการรับหรือปฏิเสธการรับประกันภัย
หากเห็นว่ามีความเสี่ยงในระดับที่สูง 
 (4)  ให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันภัย ในการรายงานธุรกรรมและแจ้งข้อมูลต่อส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายที่ก าหนด รวมทั้งแจ้งข้อมูลที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
หรือบริษัทประกันภัยและสมาคมภาคธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้อง 
 (5)  ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการประเมิน
และตรวจสอบด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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6-38     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัย ได้จากเว็บไซต์ของสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย (www.tgia.org) 
  
 
 
  
 
 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-39 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

เรื่องที่ 6.4  
การเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล และบทบาทของนายหน้า
ประกันภัยต่อสังคม  
 
  
 ตามมาตรฐานการการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ICPs 18 เกี่ยวกับคนกลางประกันภัย (Intermediaries)  
ที่ก าหนดขึ้นโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: 
IAIS) ก าหนดให้คนกลางประกันภัยสามารถท าหน้าที่ให้บริการเป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้าในการท าสัญญาประกันภัย
หรือประกันภัยต่อ คนกลางประกันภัยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ปฏิบัติหน้าที่ในนามของลูกค้า ซึ่งเป็นอิสระจาก
บริษัทประกันภัยที่คนกลางประกันภัยน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย  คนกลางประกันภัยนี้เรียกว่า “นายหน้า” 
(Broker/Independent Financial Adviser) และปฏิบัติหน้าที่ ในนามของบริษัทประกันภัย เรียกว่า “ตัวแทน” 
(Agent/Producer) ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) นายหน้าประกัน
วินาศภัยมี 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลธรรมดา (ต้องไม่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย) และประเภทนิติบุคคล ซึ่งใน
ที่นี้จะกล่าวถึงเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลเท่านั้น  
 
1. การด าเนินการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยภัย ประเภทนิติบุคคล  
 ต้องปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้ 
นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 และปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ และมีความ
โปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ  
  1.1  การจัดตั้งนายหน้านิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 ให้อ านาจนายทะเบียนในการก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย 5 หมวด และบทเฉพาะกาล โดย
ปรากฏหมวดต่างๆ ดังนี้ 
 หมวดที่ 1  เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของนิติบุคลที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
 หมวดที่ 2  เร่ือง การขอรับใบอนุญาต 
 หมวดที่ 3  เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปในการประกอบธุรกิจของนิติบุคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็น 
     นายหน้าประกันวินาศภัย 
 หมวดที่ 4  เร่ือง การต่ออายุใบอนุญาต 
 หมวดที่ 5  เร่ือง การเลิกประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย 
  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัย ได้จากเว็บไซต์ของสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย (www.tgia.org) 
  
 
 
  
 
 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-39 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

เรื่องที่ 6.4  
การเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล และบทบาทของนายหน้า
ประกันภัยต่อสังคม  
 
  
 ตามมาตรฐานการการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ICPs 18 เกี่ยวกับคนกลางประกันภัย (Intermediaries)  
ที่ก าหนดขึ้นโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: 
IAIS) ก าหนดให้คนกลางประกันภัยสามารถท าหน้าที่ให้บริการเป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้าในการท าสัญญาประกันภัย
หรือประกันภัยต่อ คนกลางประกันภัยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ปฏิบัติหน้าที่ในนามของลูกค้า ซึ่งเป็นอิสระจาก
บริษัทประกันภัยที่คนกลางประกันภัยน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย  คนกลางประกันภัยนี้เรียกว่า “นายหน้า” 
(Broker/Independent Financial Adviser) และปฏิบัติหน้าที่ ในนามของบริษัทประกันภัย เรียกว่า “ตัวแทน” 
(Agent/Producer) ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) นายหน้าประกัน
วินาศภัยมี 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลธรรมดา (ต้องไม่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย) และประเภทนิติบุคคล ซึ่งใน
ที่นี้จะกล่าวถึงเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลเท่านั้น  
 
1. การด าเนินการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยภัย ประเภทนิติบุคคล  
 ต้องปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้ 
นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 และปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ และมีความ
โปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ  
  1.1  การจัดตั้งนายหน้านิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 ให้อ านาจนายทะเบียนในการก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย 5 หมวด และบทเฉพาะกาล โดย
ปรากฏหมวดต่างๆ ดังนี้ 
 หมวดที่ 1  เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของนิติบุคลที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
 หมวดที่ 2  เร่ือง การขอรับใบอนุญาต 
 หมวดที่ 3  เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปในการประกอบธุรกิจของนิติบุคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็น 
     นายหน้าประกันวินาศภัย 
 หมวดที่ 4  เร่ือง การต่ออายุใบอนุญาต 
 หมวดที่ 5  เร่ือง การเลิกประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย 
  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  ทั้งนี้ นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ ต้องป ฏิบัติมาตรา 67 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 คือ  
   1)  มีส านักงานใหญ่ในประเทศไทย  
  2)  มีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย  
   3)  มีพนักงาน หรือลูกจ้างที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้กระท าการแทนนิติ -
บุคคลดังกล่าว  
   4)  นิติบุคคลต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวัน
ขอรับใบอนุญาต  
  นิติบุคคลต้องด ารงไว้ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยไม่น้อยกว่า  
ร้อยละศูนย์จุดสองห้าของรายได้จากค่าบ าเหน็จสุทธิส าหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา แต่ต้องไม่น้อยกว่าจ านวน ดังต่อไปนี้  
(1) หนึ่งล้านบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง (2) หนึ่งล้านบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็น
นายหน้าวินาศภัยต่อ (3) หนึ่งล้านห้าแสนบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรงและนายหน้า
ประกันวินาศภัยต่อ นอกจากนี้ นิติบุคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแล้วต้องปฏิบัติตามนโยบาย 
แผนงาน ระบบงาน และเงื่อนไขต่างๆ โดยศึกษาได้จากเว็บไซต์ คปภ. http://www.oic.or.th/sites/default/files/ 
intermediaries-file/1185-3075.pdf  
  1.2  การปฏิบัติตามหลัก ICP 18 คนกลางประกันภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
   1.2.1  การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายหน้านิติบุคคล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้อ านาจนายทะเบียนในการก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อันเป็น
ประโยชน์ต่อการตรวจสอบการด าเนินการในการควบคุมภายใน การเก็บรักษาเบี้ยประกันภัย การส่งรายงาน การเก็บ
รักษาข้อมูล และการจัดการเรื่องร้องเรียน เป็นต้น โดยมีค าสั่งที่เก่ียวข้องในการเข้าตรวจสอบ ดังนี้ 
    1)  ค าสั่งนายทะเบียนที่ 7/2556 ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  ยื่นรายงาน
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 
    2)  ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องก าหนดแบบและ 
รายการในสมุดทะเบียนเก่ียวกับธุรกิจของนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 
   รวมถึงการรายงานต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล (Off-site Monitoring) และการตรวจสอบ ณ ที่ท าการ
ธุรกิจ (On-site Inspection) ตามความจ าเป็น ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่ต้องรายงานเป็นประจ า หรือเป็นกรณี
พิเศษ ยกตัวอย่างเช่น งบการเงิน หรือประกาศที่รับรองความมั่นคงทางการเงิน หนังสือรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี 
ถ้ามี การรับรองความคุ้มครองความรับผิดทางวิชาชีพ หรือการรับรองอ่ืนที่ใกล้เคียง ข้อมูลแหล่งและที่ตั้งของธุรกิจ 
สรุปการเคลื่อนไหวของบัญชีลูกค้าถ้ามี การเปลี่ยนแปลงในต าแหน่งที่ส าคัญและเจ้าของ  
   การตรวจสอบ ณ ที่ท าการธุรกิจ เช่น การด าเนินการเป็นบรรษัทภิบาลและมีการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบบัญชีลูกค้าถ้ามี การตรวจสอบแฟ้มข้อมูลลูกค้าถ้ามี การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน การตรวจสอบการเปิดเผย
ข้อมูลต่อลูกค้าและข้อตกลงทางธุรกิจ (Terms of Business Agreements: TOBAs) การตรวจสอบเอกสารค าแนะน า
และเหตุผลที่ให้ค าแนะน าดังกล่าว  

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-41 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

   นอกจากนี้หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจมีการประชุมร่วมกับคนกลางประกันภัยเป็นประจ า เพิ่มเติมจาก
การท า Off-site และ On-site Inspection และหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจใช้การทดสอบโดยไม่เปิดเผยตัว (Mystery 
Shopping) เพื่อประเมินว่านโยบายคนกลางประกันภัยและขั้นตอนต่างๆ เป็นธรรมต่อลูกค้าหรือไม่ 
    นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามและด ารงคุณสมบัติในการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้ครบถ้วนอยู่เสมอ เร่ือง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต 
นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ การขายประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) เป็นช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย เช่นกัน 
   1.2.2  การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับลูกค้า ตามมาตรฐานการการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ICP 19 
ก าหนดให้การด าเนินธุรกิจประกันภัยต้องให้ลูกค้าได้รับความเป็นธรรม ทั้งก่อนการท าสัญญาและตลอดสัญญา ต้อง
เปิดเผยสิทธิและหน้าที่ของลูกค้า ควรน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน หรือไม่ชักน าในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในการขาย ทั้งนี้เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและลูกค้า โดยการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ประกอบด้วยการปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรม โดยสุจริต และหลีกเลี่ยงการท าผิดกฎหมาย การปฏิบัติต่อลูกค้า
อย่างเป็นธรรมประกอบด้วยการปฏิบัติดังต่อไปนี้  
    1)  พัฒนาและท าการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า  
    2)  ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อลูกค้าก่อนและหลังการขาย  
    3)  ลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ไม่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า  
    4)  ให้แน่ใจว่าค าแนะน าที่ให้ลูกค้ามีคุณภาพ 
    5)  จัดการกับเร่ืองร้องเรียนและข้อพิพาทของลูกค้าอย่างเป็นธรรม  
    6)  ปกป้องข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
    7)  ปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกค้า 
   ข้อมูลที่น าเสนอควรจะเข้าใจง่าย มีผลลัพธ์ที่สอดคล้องส าหรับลูกค้าส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ประกัน
วินาศภัย ต้องระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางค่าสินไหมทดแทน และข้อจ ากัดอ่ืนๆ ไม่มีการแอบหรือลด
ข้อมูลที่ส าคัญหรือค าเตือนต่างๆ 
   1.2.3  การต่อต้านการฉ้อฉล ตามมาตรฐานการการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ICP 21 การกระท า 
ที่มีเจตนาหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ในบางประเทศการฉ้อฉลถือเป็นอาชญากรรม การฉ้อฉลเป็นความเสี่ยงร้ายแรง
ต่อภาคการเงินทั้งหมด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัย และภาคธุรกิจประกันภัยที่ เกี่ยวข้อง นายหน้า
ประกันวินาศภัยควรจัดให้มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการในการฉ้อฉล เพื่อป้องการทุจริตที่จะส่งผลกระทบให้การ
ด าเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยอาจหยุดชะงักได้  
   1.2.4  การต่อต้านการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering: AML) และการต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Combating the Financing of Terrorism: CFT) ตามมาตรฐานการการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย ICP 22 การฟอกเงินเป็นกระบวนการปิดบังแหล่งที่มาของเงินที่ได้จากการกระท าที่ผิดกฎหมาย ส่วนการให้
เงินอุดหนุนการก่อการร้ายจะเกี่ยวข้องกับการให้หรือการจัดหาโดยเต็มใจ ซึ่งเงินทุนโดยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดย
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6-40     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

  ทั้งนี้ นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ ต้องป ฏิบัติมาตรา 67 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 คือ  
   1)  มีส านักงานใหญ่ในประเทศไทย  
  2)  มีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย  
   3)  มีพนักงาน หรือลูกจ้างที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้กระท าการแทนนิติ -
บุคคลดังกล่าว  
   4)  นิติบุคคลต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวัน
ขอรับใบอนุญาต  
  นิติบุคคลต้องด ารงไว้ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยไม่น้อยกว่า  
ร้อยละศูนย์จุดสองห้าของรายได้จากค่าบ าเหน็จสุทธิส าหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา แต่ต้องไม่น้อยกว่าจ านวน ดังต่อไปนี้  
(1) หนึ่งล้านบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง (2) หนึ่งล้านบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็น
นายหน้าวินาศภัยต่อ (3) หนึ่งล้านห้าแสนบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรงและนายหน้า
ประกันวินาศภัยต่อ นอกจากนี้ นิติบุคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแล้วต้องปฏิบัติตามนโยบาย 
แผนงาน ระบบงาน และเงื่อนไขต่างๆ โดยศึกษาได้จากเว็บไซต์ คปภ. http://www.oic.or.th/sites/default/files/ 
intermediaries-file/1185-3075.pdf  
  1.2  การปฏิบัติตามหลัก ICP 18 คนกลางประกันภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
   1.2.1  การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายหน้านิติบุคคล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้อ านาจนายทะเบียนในการก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อันเป็น
ประโยชน์ต่อการตรวจสอบการด าเนินการในการควบคุมภายใน การเก็บรักษาเบี้ยประกันภัย การส่งรายงาน การเก็บ
รักษาข้อมูล และการจัดการเรื่องร้องเรียน เป็นต้น โดยมีค าสั่งที่เก่ียวข้องในการเข้าตรวจสอบ ดังนี้ 
    1)  ค าสั่งนายทะเบียนที่ 7/2556 ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  ยื่นรายงาน
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 
    2)  ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องก าหนดแบบและ 
รายการในสมุดทะเบียนเก่ียวกับธุรกิจของนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 
   รวมถึงการรายงานต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล (Off-site Monitoring) และการตรวจสอบ ณ ที่ท าการ
ธุรกิจ (On-site Inspection) ตามความจ าเป็น ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่ต้องรายงานเป็นประจ า หรือเป็นกรณี
พิเศษ ยกตัวอย่างเช่น งบการเงิน หรือประกาศที่รับรองความมั่นคงทางการเงิน หนังสือรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี 
ถ้ามี การรับรองความคุ้มครองความรับผิดทางวิชาชีพ หรือการรับรองอ่ืนที่ใกล้เคียง ข้อมูลแหล่งและที่ตั้งของธุรกิจ 
สรุปการเคลื่อนไหวของบัญชีลูกค้าถ้ามี การเปลี่ยนแปลงในต าแหน่งที่ส าคัญและเจ้าของ  
   การตรวจสอบ ณ ที่ท าการธุรกิจ เช่น การด าเนินการเป็นบรรษัทภิบาลและมีการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบบัญชีลูกค้าถ้ามี การตรวจสอบแฟ้มข้อมูลลูกค้าถ้ามี การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน การตรวจสอบการเปิดเผย
ข้อมูลต่อลูกค้าและข้อตกลงทางธุรกิจ (Terms of Business Agreements: TOBAs) การตรวจสอบเอกสารค าแนะน า
และเหตุผลที่ให้ค าแนะน าดังกล่าว  
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   นอกจากนี้หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจมีการประชุมร่วมกับคนกลางประกันภัยเป็นประจ า เพิ่มเติมจาก
การท า Off-site และ On-site Inspection และหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจใช้การทดสอบโดยไม่เปิดเผยตัว (Mystery 
Shopping) เพื่อประเมินว่านโยบายคนกลางประกันภัยและขั้นตอนต่างๆ เป็นธรรมต่อลูกค้าหรือไม่ 
    นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามและด ารงคุณสมบัติในการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้ครบถ้วนอยู่เสมอ เร่ือง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต 
นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ การขายประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) เป็นช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย เช่นกัน 
   1.2.2  การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับลูกค้า ตามมาตรฐานการการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ICP 19 
ก าหนดให้การด าเนินธุรกิจประกันภัยต้องให้ลูกค้าได้รับความเป็นธรรม ทั้งก่อนการท าสัญญาและตลอดสัญญา ต้อง
เปิดเผยสิทธิและหน้าที่ของลูกค้า ควรน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน หรือไม่ชักน าในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในการขาย ทั้งนี้เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและลูกค้า โดยการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ประกอบด้วยการปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรม โดยสุจริต และหลีกเลี่ยงการท าผิดกฎหมาย การปฏิบัติต่อลูกค้า
อย่างเป็นธรรมประกอบด้วยการปฏิบัติดังต่อไปนี้  
    1)  พัฒนาและท าการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า  
    2)  ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อลูกค้าก่อนและหลังการขาย  
    3)  ลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ไม่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า  
    4)  ให้แน่ใจว่าค าแนะน าที่ให้ลูกค้ามีคุณภาพ 
    5)  จัดการกับเร่ืองร้องเรียนและข้อพิพาทของลูกค้าอย่างเป็นธรรม  
    6)  ปกป้องข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
    7)  ปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกค้า 
   ข้อมูลที่น าเสนอควรจะเข้าใจง่าย มีผลลัพธ์ที่สอดคล้องส าหรับลูกค้าส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ประกัน
วินาศภัย ต้องระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางค่าสินไหมทดแทน และข้อจ ากัดอ่ืนๆ ไม่มีการแอบหรือลด
ข้อมูลที่ส าคัญหรือค าเตือนต่างๆ 
   1.2.3  การต่อต้านการฉ้อฉล ตามมาตรฐานการการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ICP 21 การกระท า 
ที่มีเจตนาหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ในบางประเทศการฉ้อฉลถือเป็นอาชญากรรม การฉ้อฉลเป็นความเสี่ยงร้ายแรง
ต่อภาคการเงินทั้งหมด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัย และภาคธุรกิจประกันภัยที่ เกี่ยวข้อง นายหน้า
ประกันวินาศภัยควรจัดให้มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการในการฉ้อฉล เพื่อป้องการทุจริตที่จะส่งผลกระทบให้การ
ด าเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยอาจหยุดชะงักได้  
   1.2.4  การต่อต้านการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering: AML) และการต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Combating the Financing of Terrorism: CFT) ตามมาตรฐานการการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย ICP 22 การฟอกเงินเป็นกระบวนการปิดบังแหล่งที่มาของเงินที่ได้จากการกระท าที่ผิดกฎหมาย ส่วนการให้
เงินอุดหนุนการก่อการร้ายจะเกี่ยวข้องกับการให้หรือการจัดหาโดยเต็มใจ ซึ่งเงินทุนโดยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดย
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ทางตรงหรือทางอ้อม ด้วยเจตนาในการน าเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือโดยทราบว่าเงินทุนทั้งหมด
หรือบางส่วน ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและภาคบริการทางการเงินอ่ืนๆ มีความเสี่ยงที่จะถูกน าไปใช้ ทั้งโดยรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว เพื่อการฟอกเงิน (Money Laundering: ML) และการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Financing of 
Terrorism: FT) ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย การด าเนินงานและชื่อเสียง  
   นายหน้าประกันวินาศภัยขายกรมธรรม์ประกันภัยต้องเข้าใจเรือ่ง หน้าที่ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและ
การเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า และจะต้องสามารถติดต่อขอข้อมูลจากลูกค้าได้ ในกรณีที่บริษัทประกันภัย
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเพื่อการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน  
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมทั้งมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตน
ของลูกค้าแทนบริษัทประกันภัยและต้องรับผิดชอบกรณีที่บริษัทประกันภัยเกิดความเสียหาย หรือรับโทษ อันเป็น  
ผลมาจากการที่ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยขายกรมธรรม์ประกันภัยไม่เก็บรักษาข้อมูล 
การแสดงตนของลูกค้าตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 
2. บทบาทของนายหน้าประกันวินาศภัยต่อสังคม 
  ในการส่งเสริมบทบาทของนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล เร่ิมจากผู้บริหารซึ่งจะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ในการวางกลยุทธ์องค์กร ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และ
เพื่อให้มีการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงและก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น 
 ในฐานะที่นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมประกันภัยจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการพิจารณา
สร้างมาตรฐานการท างาน มาตรฐานการตรวจสอบ ความโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ อันเป็น 
การเสริมแรงผลักดันให้สังคมไทยก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยค านึงมาตรฐานจริยธรรม (Ethics) 
จรรยาบรรณในอาชีพ (Code of Conduct) และรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็นหลัก รวมทั้งสร้างให้สังคม
เกิดการยอมรับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทยมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจประกันภัยร่วมกับภาครัฐ ซึ่งตรงกับมาตรฐาน ICP 19 เกี่ยวกับ พฤติกรรมของการด าเนินธุรกิจ 
(Conduct of Business) โดยการปฏิบัติกับลูกค้าอย่างเป็นธรรม ด้วยหลักการทางจริยธรรม กระท าการโดยสุจริต 
และหลีกเลี่ยงการท าผิดกฎหมาย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จึงก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบที่มีต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility) ไว้ดังนี้ 
  1)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัยและผู้เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัย 
ไม่สร้างปัญหาความเสี่ยงภัยหรืออันตรายเพิ่มข้ึนให้กับสังคม 
  2)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชน
และผู้เก่ียวข้อง อันจะส่งผลดีต่อวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อ่ืนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
และจารีตประเพณี 
  3)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง 
  4)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ความร่วมมือกับประชาสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุง
คุณภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพต่อระบบธุรกิจและคุณภาพชีวิต  
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  5)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้การส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประกันภัยในการ
พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
3. ประโยชน์จากบทบาทของนายหน้าประกันวินาศภัยต่อสังคม 
  นายหน้าประกันวินาศภัยในฐานะที่มีความรอบรู้เรื่องการประกันวินาศภัยเป็นอย่างดี เช่น ความคุ้มครอง  
ต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย และความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่ผู้เอาประกันภัย
จ าเป็นต้องได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัย และยังมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ทั้งต่อภาคธุรกิจประกันวินาศภัย สังคมและระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ การมีส่วนช่วยให้เกิดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจจะสามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางสังคมไปในทางที่ดีเช่นกัน โดยมีปัจจัยหลายอย่างที่นิติบุคคล
นายหน้าประกันวินาศภัยมีบทบาทในสังคมและมีส่วนช่วยให้เกิดขึ้น มีดังนี้ 
  1)  ช่วยส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ มีบทบาทในการท าให้ประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบการตระหนักถึง
ประโยชน์ของการประกันภัยและความหลากหลายของความคุ้มครองที่มีในกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้ง วิธีการในการ
เลือกซื้อความคุ้มครองต่างๆ ที่ต้องการในตลาดประกันภัย 
  2)  ช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค  การจัดหาข้อมูลที่ส าคัญให้แก่ผู้ เอาประกันภัยเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ เช่น ความคุ้มครองใดที่จ าเป็นต้องมีการประกันภัย เงื่อนไขและทางเลือกต่างๆ ที่มี และอัตรา
เบี้ยประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับข้อมูลครบถ้วนย่อมท าให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องเสนอเงื่อนไขและความ
คุ้มครองที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้เอาประกันภัยในราคาที่ยุติธรรม 
  3)  ช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย การท าหน้าที่รวบรวมและประเมินข้อมูลต่างๆ 
เช่น การจัดหาสัญญาประกันวินาศภัย อัตราเบี้ยประกันภัย และประสบการณ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การให้
ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัยในการเลือกซื้อความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งบทบาทดังกล่าวนี้
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา 
  4)  ช่วยส่งเสริมการแข่งขันที่ดี การให้ความรู้แก่ผู้เอาประกันภัยและประชาชนเพิ่มมากขึ้น ในที่สุดก็จะส่งผล
ให้เกิดความต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยมากขึ้น เมื่อมีการท าประกันภัยเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยใหม่ๆ และการบริการต่างๆ ตามมา ท าให้เกิดการบริหารความเสี่ยงภัยที่มีประสิทธิภาพและน าไป 
สู่การประหยัดของงบประมาณ เกิดบรรยากาศของการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์ เกิดการจ้างงานเพิ่ม มีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  5)  ช่วยให้ความร่วมมือ/จัดหา เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย  คุณภาพของธุรกิจเป็น 
สิ่งที่ส าคัญส าหรับธุรกิจในหลายประเด็นรวมถึงการท าก าไร การปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย เพื่อการอยู่รอดของ
ธุรกิจ บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องแน่ใจว่าความเสี่ยงภัยที่รับประกันภัยไว้มีการกระจายความเสี่ยงภัยที่เหมาะสม   
ไม่มีการกระจุกตัวในที่ใดที่หนึ่งมากเกินไปจนอาจเกิดความเสียหายแบบมหันตภัยได้ นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถ
ช่วยบริษัทประกันภัยในการกระจายความเสี่ยงส าหรับการรับเสี่ยงภัยที่บริษัทรับมาเนื่องจากนายหน้าประกันวินาศภัย
มีการติดต่อกับบริษัทประกันภัยหลายบริษัท มีลูกค้าหลายประเภทซึ่งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ปัจจัยดังกล่าวช่วยในการ
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6-42     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

ทางตรงหรือทางอ้อม ด้วยเจตนาในการน าเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือโดยทราบว่าเงินทุนทั้งหมด
หรือบางส่วน ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและภาคบริการทางการเงินอ่ืนๆ มีความเสี่ยงที่จะถูกน าไปใช้ ทั้งโดยรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว เพื่อการฟอกเงิน (Money Laundering: ML) และการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Financing of 
Terrorism: FT) ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย การด าเนินงานและชื่อเสียง  
   นายหน้าประกันวินาศภัยขายกรมธรรม์ประกันภัยต้องเข้าใจเรือ่ง หน้าที่ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและ
การเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า และจะต้องสามารถติดต่อขอข้อมูลจากลูกค้าได้ ในกรณีที่บริษัทประกันภัย
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเพื่อการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน  
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมทั้งมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตน
ของลูกค้าแทนบริษัทประกันภัยและต้องรับผิดชอบกรณีที่บริษัทประกันภัยเกิดความเสียหาย หรือรับโทษ อันเป็น  
ผลมาจากการท่ีตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยขายกรมธรรม์ประกันภัยไม่เก็บรักษาข้อมูล 
การแสดงตนของลูกค้าตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 
2. บทบาทของนายหน้าประกันวินาศภัยต่อสังคม 
  ในการส่งเสริมบทบาทของนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล เร่ิมจากผู้บริหารซึ่งจะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ในการวางกลยุทธ์องค์กร ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และ
เพื่อให้มีการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงและก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น 
 ในฐานะที่นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมประกันภัยจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการพิจารณา
สร้างมาตรฐานการท างาน มาตรฐานการตรวจสอบ ความโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ อันเป็น 
การเสริมแรงผลักดันให้สังคมไทยก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยค านึงมาตรฐานจริยธรรม (Ethics) 
จรรยาบรรณในอาชีพ (Code of Conduct) และรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็นหลัก รวมทั้งสร้างให้สังคม
เกิดการยอมรับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทยมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจประกันภัยร่วมกับภาครัฐ ซึ่งตรงกับมาตรฐาน ICP 19 เกี่ยวกับ พฤติกรรมของการด าเนินธุรกิจ 
(Conduct of Business) โดยการปฏิบัติกับลูกค้าอย่างเป็นธรรม ด้วยหลักการทางจริยธรรม กระท าการโดยสุจริต 
และหลีกเลี่ยงการท าผิดกฎหมาย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จึงก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility) ไว้ดังนี้ 
  1)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัยและผู้เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัย 
ไม่สร้างปัญหาความเสี่ยงภัยหรืออันตรายเพิ่มข้ึนให้กับสังคม 
  2)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชน
และผู้เก่ียวข้อง อันจะส่งผลดีต่อวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อ่ืนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
และจารีตประเพณี 
  3)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง 
  4)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ความร่วมมือกับประชาสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุง
คุณภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพต่อระบบธุรกิจและคุณภาพชีวิต  
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  5)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้การส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประกันภัยในการ
พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
3. ประโยชน์จากบทบาทของนายหน้าประกันวินาศภัยต่อสังคม 
  นายหน้าประกันวินาศภัยในฐานะที่มีความรอบรู้เรื่องการประกันวินาศภัยเป็นอย่างดี เช่น ความคุ้มครอง  
ต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย และความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่ผู้เอาประกันภัย
จ าเป็นต้องได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัย และยังมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ทั้งต่อภาคธุรกิจประกันวินาศภัย สังคมและระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ การมีส่วนช่วยให้เกิดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจจะสามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางสังคมไปในทางที่ดีเช่นกัน โดยมีปัจจัยหลายอย่างที่นิติบุคคล
นายหน้าประกันวินาศภัยมีบทบาทในสังคมและมีส่วนช่วยให้เกิดขึ้น มีดังนี้ 
  1)  ช่วยส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ มีบทบาทในการท าให้ประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบการตระหนักถึง
ประโยชน์ของการประกันภัยและความหลากหลายของความคุ้มครองที่มีในกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้ง วิธีการในการ
เลือกซื้อความคุ้มครองต่างๆ ที่ต้องการในตลาดประกันภัย 
  2)  ช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค  การจัดหาข้อมูลที่ส าคัญให้แก่ผู้ เอาประกันภัยเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ เช่น ความคุ้มครองใดที่จ าเป็นต้องมีการประกันภัย เงื่อนไขและทางเลือกต่างๆ ที่มี และอัตรา
เบี้ยประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับข้อมูลครบถ้วนย่อมท าให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องเสนอเงื่อนไขและความ
คุ้มครองที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้เอาประกันภัยในราคาที่ยุติธรรม 
  3)  ช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย การท าหน้าที่รวบรวมและประเมินข้อมูลต่างๆ 
เช่น การจัดหาสัญญาประกันวินาศภัย อัตราเบี้ยประกันภัย และประสบการณ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การให้
ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัยในการเลือกซื้อความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งบทบาทดังกล่าวนี้
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา 
  4)  ช่วยส่งเสริมการแข่งขันที่ดี การให้ความรู้แก่ผู้เอาประกันภัยและประชาชนเพิ่มมากขึ้น ในที่สุดก็จะส่งผล
ให้เกิดความต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยมากขึ้น เมื่อมีการท าประกันภัยเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยใหม่ๆ และการบริการต่างๆ ตามมา ท าให้เกิดการบริหารความเสี่ยงภัยที่มีประสิทธิภาพและน าไป 
สู่การประหยัดของงบประมาณ เกิดบรรยากาศของการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์ เกิดการจ้างงานเพิ่ม มีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  5)  ช่วยให้ความร่วมมือ/จัดหา เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย  คุณภาพของธุรกิจเป็น 
สิ่งที่ส าคัญส าหรับธุรกิจในหลายประเด็นรวมถึงการท าก าไร การปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย เพื่อการอยู่รอดของ
ธุรกิจ บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องแน่ใจว่าความเสี่ยงภัยที่รับประกันภัยไว้มีการกระจายความเสี่ยงภัยที่เหมาะสม   
ไม่มีการกระจุกตัวในที่ใดที่หนึ่งมากเกินไปจนอาจเกิดความเสียหายแบบมหันตภัยได้ นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถ
ช่วยบริษัทประกันภัยในการกระจายความเสี่ยงส าหรับการรับเสี่ยงภัยที่บริษัทรับมาเนื่องจากนายหน้าประกันวินาศภัย
มีการติดต่อกับบริษัทประกันภัยหลายบริษัท มีลูกค้าหลายประเภทซึ่งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ปัจจัยดังกล่าวช่วยในการ
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กระจายความเสี่ยงภัยโดยแยกตามประเภทของอุตสาหกรรม ภูมิศาสตร์ ปริมาณ ประเภทของการประกันภัยและอ่ืนๆ 
การกระจายภัยที่รับเสี่ยงย่อมจะช่วยลดการกระจุกตัวในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือประเภทความเสี่ยงใดโดยเฉพาะ 
ท าให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6)  ช่วยส่งเสริมให้ลดต้นทุน (Reducing Cost) การที่นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถลดต้นทุนให้กับ
บริษัทประกันวินาศภัยก็ย่อมลดต้นทุนให้กับผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปในประเทศ เพราะการประกันภัย
เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ การจัดหาบริษัทประกันวินาศภัย การเจรจาเพื่อราคาของเบี้ยประกันวินาศภัย 
และการให้ค าแนะน าในการท าประกันวินาศภัยท่ีเหมาะสม เพื่อช่วยให้เกิดการสามารถลดต้นทุนในการท าประกัน
วินาศภัย เช่น การลดการใช้เอกสารในบางข้ันตอนการขาย การบริการสินไหม เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันมีการน า
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารออนไลน์เข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย 
 

4. บทบาทหน้าที่ของการเป็นนิติบุคคลนายหน้าประกันวินาศภัยตามก าหนดของสมาคมนายหน้า 
   ประกันภัยไทย  
  บทบาทหน้าที่ของการเป็นนิติบุคคลนายหน้าประกันวินาศภัยที่สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย (Thai 
Insurance Brokers Association) ได้ก าหนดไว้มีดังนี้ 
  4.1  หน้าที่ต่อผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้เอาประกันภัย สอดคล้องกับตาม ICP 19 ด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้ 
   1)  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้เอาประกันภัยในการด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับประกันภั ยด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง 
   2)  ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
   3)  ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรงโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองเพียงอย่างเดียว และเคารพกฎหมาย
จารีตประเพณี 
   4)  เปิดเผยข้อความจริงให้ผู้เอาประกันภัยรับทราบโดยทันที ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้เอา
ประกันภัยอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
   5)  คัดสรรและน าเสนอกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันภัยที่หลากหลาย  
   6)  แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย อย่าง
ถูกต้อง ตรงไปตรงมา โดยเสนอจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เหมาะสมกับมูลค่าทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย 
   7)  ท าการดูแลข้อมูลและเก็บรักษาความลับของผู้เอาประกันภัย 
   8)  รับผิดชอบต่อฐานข้อมูลของผู้เอาประกันภัย โดยเก็บรักษาเป็นความลับและไม่น าไปแสวงหา
ประโยชน์โดยที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้เอาประกันภัย 
   9)  ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจประกันวินาศภัย การฟอกเงิน และค าสั่งของ
นายทะเบียนประกันภัย 
   10)  ด าเนินการให้ค าแนะน าเก่ียวกับสภาพความเสี่ยงภัยและจัดการประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยอย่าง
เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยและขีดความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยโดยไม่มุ่งหวังแต่เพียงผลประโยชน์ที่ตนจะ
ได้รับเท่านั้น 
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   11)  ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร กรมธรรม์ประกันภัย  เอกสารสลักหลัง 
และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการประกันภัย เพื่อป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากความผิดพลาดของ
เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวกับการประกันภัย 
   12)  ส่งมอบเอกสาร กรมธรรม์ประกันภัย เอกสารสลักหลัง ใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องกับการเอาประกันภัย การช าระเบี้ยประกันภัย ให้กับผู้เอาประกันภัยไว้เป็นหลักฐาน 
   13)  ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะเข้าถึง สอบถาม ติดต่อ นายหน้าประกันวินาศภัยภายในเวลาท าการ
มาตรฐานเป็นอย่างน้อย ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามข้อมูล หรือรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการท าประกันภัย ทั้งก่อนและ
หลังการท าประกันภัยกับนายหน้าประกันวินาศภัย 
   14) ให้ค าแนะน าและปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยหรือองค์กรธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง 
   15)  ให้การสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในองค์กรของนายหน้าประกันวินาศภัยให้มีความรู้และทักษะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการกับผู้เอาประกันภัยมีประสิทธิภาพ
สมบรูณ์ 
   16)  ไม่กระท าการโฆษณาชวนเชื่อเกินความจริง หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด ให้กับผู้ต้องการเอา
ประกันภัยหรือสาธารณะชนได้รับความเสียหายหรือไม่เชื่อถือในวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย 
   17)  จัดท าระบบบัญชีและการเงินอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดและโปร่งใสตรวจสอบได้ 
   18)  จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย 
  4.2  หน้าที่ต่อบริษัทประกันวินาศภัย มีดังนี้ 
   1)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เอาประกันภัยด้วยความซื่อสัตย์ และตามที่
กฎหมายก าหนด  
   2)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องไม่ร่วมมือกับผู้เอาประกันภัยในการปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูลที่
ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยเพียงเพื่อมิให้บริษัทประกันวินาศภัยปฏิเสธการรับประกันภัย 
   3)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัยในการลดความเสี่ยงภัย
ของผู้เอาประกันภัย และจัดการเอาประกันภัยตามความประสงค์ของผู้เอาประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันภัยที่
เหมาะสมเป็นธรรม 
   4)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ข้อมูลที่อาจมีผลน าไปสู่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้บริษัท
รับประกันภัยทราบ 
   5)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยในการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยให้กับผู้เอาประกันภัย  
   6)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องไม่เรียกร้องค่าตอบแทนอ่ืนๆ หรือรับผลประโยชน์อ่ืนจากบริษัท
ประกันวินาศภัยนอกเหนือจากค่านายหน้าที่นายทะเบียนประกันภัยก าหนดโดยไม่ค านึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับผู้เอา
ประกันภัย 
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กระจายความเสี่ยงภัยโดยแยกตามประเภทของอุตสาหกรรม ภูมิศาสตร์ ปริมาณ ประเภทของการประกันภัยและอ่ืนๆ 
การกระจายภัยที่รับเสี่ยงย่อมจะช่วยลดการกระจุกตัวในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือประเภทความเสี่ยงใดโดยเฉพาะ 
ท าให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6)  ช่วยส่งเสริมให้ลดต้นทุน (Reducing Cost) การที่นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถลดต้นทุนให้กับ
บริษัทประกันวินาศภัยก็ย่อมลดต้นทุนให้กับผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปในประเทศ เพราะการประกันภัย
เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ การจัดหาบริษัทประกันวินาศภัย การเจรจาเพื่อราคาของเบี้ยประกันวินาศภัย 
และการให้ค าแนะน าในการท าประกันวินาศภัยท่ีเหมาะสม เพื่อช่วยให้เกิดการสามารถลดต้นทุนในการท าประกัน
วินาศภัย เช่น การลดการใช้เอกสารในบางข้ันตอนการขาย การบริการสินไหม เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันมีการน า
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารออนไลน์เข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย 
 

4. บทบาทหน้าที่ของการเป็นนิติบุคคลนายหน้าประกันวินาศภัยตามก าหนดของสมาคมนายหน้า 
   ประกันภัยไทย  
  บทบาทหน้าที่ของการเป็นนิติบุคคลนายหน้าประกันวินาศภัยที่สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย (Thai 
Insurance Brokers Association) ได้ก าหนดไว้มีดังนี้ 
  4.1  หน้าที่ต่อผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้เอาประกันภัย สอดคล้องกับตาม ICP 19 ด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้ 
   1)  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้เอาประกันภัยในการด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับประกันภั ยด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง 
   2)  ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
   3)  ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรงโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองเพียงอย่างเดียว และเคารพกฎหมาย
จารีตประเพณี 
   4)  เปิดเผยข้อความจริงให้ผู้เอาประกันภัยรับทราบโดยทันที ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้เอา
ประกันภัยอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
   5)  คัดสรรและน าเสนอกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันภัยที่หลากหลาย  
   6)  แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย อย่าง
ถูกต้อง ตรงไปตรงมา โดยเสนอจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เหมาะสมกับมูลค่าทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย 
   7)  ท าการดูแลข้อมูลและเก็บรักษาความลับของผู้เอาประกันภัย 
   8)  รับผิดชอบต่อฐานข้อมูลของผู้เอาประกันภัย โดยเก็บรักษาเป็นความลับและไม่น าไปแสวงหา
ประโยชน์โดยที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้เอาประกันภัย 
   9)  ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจประกันวินาศภัย การฟอกเงิน และค าสั่งของ
นายทะเบียนประกันภัย 
   10)  ด าเนินการให้ค าแนะน าเก่ียวกับสภาพความเสี่ยงภัยและจัดการประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยอย่าง
เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยและขีดความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยโดยไม่มุ่งหวังแต่เพียงผลประโยชน์ที่ตนจะ
ได้รับเท่านั้น 
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   11)  ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร กรมธรรม์ประกันภัย  เอกสารสลักหลัง 
และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการประกันภัย เพื่อป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากความผิดพลาดของ
เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวกับการประกันภัย 
   12)  ส่งมอบเอกสาร กรมธรรม์ประกันภัย เอกสารสลักหลัง ใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องกับการเอาประกันภัย การช าระเบี้ยประกันภัย ให้กับผู้เอาประกันภัยไว้เป็นหลักฐาน 
   13)  ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะเข้าถึง สอบถาม ติดต่อ นายหน้าประกันวินาศภัยภายในเวลาท าการ
มาตรฐานเป็นอย่างน้อย ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามข้อมูล หรือรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการท าประกันภัย ทั้งก่อนและ
หลังการท าประกันภัยกับนายหน้าประกันวินาศภัย 
   14) ให้ค าแนะน าและปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยหรือองค์กรธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง 
   15)  ให้การสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในองค์กรของนายหน้าประกันวินาศภัยให้มีความรู้และทักษะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการกับผู้เอาประกันภัยมีประสิทธิภาพ
สมบรูณ์ 
   16)  ไม่กระท าการโฆษณาชวนเชื่อเกินความจริง หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด ให้กับผู้ต้องการเอา
ประกันภัยหรือสาธารณะชนได้รับความเสียหายหรือไม่เชื่อถือในวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย 
   17)  จัดท าระบบบัญชีและการเงินอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดและโปร่งใสตรวจสอบได้ 
   18)  จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย 
  4.2  หน้าที่ต่อบริษัทประกันวินาศภัย มีดังนี้ 
   1)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เอาประกันภัยด้วยความซื่อสัตย์ และตามที่
กฎหมายก าหนด  
   2)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องไม่ร่วมมือกับผู้เอาประกันภัยในการปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูลที่
ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยเพียงเพื่อมิให้บริษัทประกันวินาศภัยปฏิเสธการรับประกันภัย 
   3)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัยในการลดความเสี่ยงภัย
ของผู้เอาประกันภัย และจัดการเอาประกันภัยตามความประสงค์ของผู้เอาประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันภัยที่
เหมาะสมเป็นธรรม 
   4)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ข้อมูลที่อาจมีผลน าไปสู่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้บริษัท
รับประกันภัยทราบ 
   5)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยในการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยให้กับผู้เอาประกันภัย  
   6)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องไม่เรียกร้องค่าตอบแทนอ่ืนๆ หรือรับผลประโยชน์อ่ืนจากบริษัท
ประกันวินาศภัยนอกเหนือจากค่านายหน้าที่นายทะเบียนประกันภัยก าหนดโดยไม่ค านึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับผู้เอา
ประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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   7)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องน าสง่ค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระจากผู้เอาประกันภัยให้กับบริษัท
รับประกันภัยตามก าหนดเวลาที่ได้มีการตกลง 
   8)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทตรวจสอบ
ความเสียหาย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทประกันวินาศภัยในการด าเนินการส ารวจตรวจสอบและพิจารณาค่าสินไหม
ทดแทน 
  9)  นิติบุคคลนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่นายหน้าบุคคลธรรมดาใน
สังกัดได้ก่อขึ้น 
  10) นายหน้าประกันวินาศภัยควรท าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในปริมาณที่
เหมาะสม 
  4.3  หน้าที่ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีหลักธรรมาภิบาล
(Corporate Governance) ด าเนินการบริหารด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อการบริหารองค์กรตนเอง  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  1)  จัดให้มีสวัสดิการให้เพียงพอต่อพนักงาน หรือขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด 
  2)  ควรหมั่นให้ความรู้แก่ตนเองและพนักงาน อย่างสม่ าเสมอทั้งในด้านการประกันวินาศภัยและความรู้
ทั่วไปเพื่อเพิ่มความสามารถขององค์กร 
  3)  ควรจัดให้มีบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงานเพื่อให้บริการอย่างเหมาะสม 
  4)  ควรมีการจัดท าระบบการตรวจสอบขั้นตอนการท างาน ภายในองค์กร 
  5)  ควรมีการจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ และสามารถเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
  6)  มีการจัดระเบียบที่ดีเก่ียวกับใบอนุญาต ทะเบียนบริษัท และข้อมูลของพนักงาน พึงระวังเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายการฟอกเงิน การทุจริต คอร์รัปชัน ฯลฯ 
  7)  ควรมีการจัดท าระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานและมีการลงบัญชีอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีการรับรองโดย 
ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีใบอนุญาตถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานภายนอก  
   8)  มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง การยื่นรายงานต่างๆ ตามเวลาที่หน่วยราชการก าหนด 
  9)  ห้ามเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริต หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
  10) ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
บริษัทขอให้หรือขอรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อจูงใจให้ด าเนินการชดใช้ค่ าสินไหมทดแทน หรือ
จ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
 ทั้งนี้การเสริมสร้างธรรมภิบาลที่ดีในองค์กรข้างต้นนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณงานของธุกิจซึ่งควรให้มี
ความสัมพันธ์กัน 

บรรณานุกรม 
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   7)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องน าสง่ค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระจากผู้เอาประกันภัยให้กับบริษัท
รับประกันภัยตามก าหนดเวลาที่ได้มีการตกลง 
   8)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทตรวจสอบ
ความเสียหาย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทประกันวินาศภัยในการด าเนินการส ารวจตรวจสอบและพิจารณาค่าสินไหม
ทดแทน 
  9)  นิติบุคคลนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่นายหน้าบุคคลธรรมดาใน
สังกัดได้ก่อขึ้น 
  10) นายหน้าประกันวินาศภัยควรท าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในปริมาณที่
เหมาะสม 
  4.3  หน้าที่ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีหลักธรรมาภิบาล
(Corporate Governance) ด าเนินการบริหารด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อการบริหารองค์กรตนเอง  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  1)  จัดให้มีสวัสดิการให้เพียงพอต่อพนักงาน หรือขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด 
  2)  ควรหมั่นให้ความรู้แก่ตนเองและพนักงาน อย่างสม่ าเสมอทั้งในด้านการประกันวินาศภัยและความรู้
ทั่วไปเพื่อเพิ่มความสามารถขององค์กร 
  3)  ควรจัดให้มีบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงานเพื่อให้บริการอย่างเหมาะสม 
  4)  ควรมีการจัดท าระบบการตรวจสอบขั้นตอนการท างาน ภายในองค์กร 
  5)  ควรมีการจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ และสามารถเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
  6)  มีการจัดระเบียบที่ดีเก่ียวกับใบอนุญาต ทะเบียนบริษัท และข้อมูลของพนักงาน พึงระวังเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายการฟอกเงิน การทุจริต คอร์รัปชัน ฯลฯ 
  7)  ควรมีการจัดท าระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานและมีการลงบัญชีอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีการรับรองโดย 
ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีใบอนุญาตถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานภายนอก  
   8)  มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง การยื่นรายงานต่างๆ ตามเวลาที่หน่วยราชการก าหนด 
  9)  ห้ามเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริต หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
  10) ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
บริษัทขอให้หรือขอรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อจูงใจให้ด าเนินการชดใช้ค่ าสินไหมทดแทน หรือ
จ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
 ทั้งนี้การเสริมสร้างธรรมภิบาลที่ดีในองค์กรข้างต้นนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณงานของธุกิจซึ่งควรให้มี
ความสัมพันธ์กัน 

บรรณานุกรม 
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   7)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องน าสง่ค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระจากผู้เอาประกันภัยให้กับบริษัท
รับประกันภัยตามก าหนดเวลาที่ได้มีการตกลง 
   8)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทตรวจสอบ
ความเสียหาย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทประกันวินาศภัยในการด าเนินการส ารวจตรวจสอบและพิจารณาค่าสินไหม
ทดแทน 
  9)  นิติบุคคลนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่นายหน้าบุคคลธรรมดาใน
สังกัดได้ก่อขึ้น 
  10) นายหน้าประกันวินาศภัยควรท าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในปริมาณที่
เหมาะสม 
  4.3  หน้าที่ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีหลักธรรมาภิบาล
(Corporate Governance) ด าเนินการบริหารด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อการบริหารองค์กรตนเอง  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  1)  จัดให้มีสวัสดิการให้เพียงพอต่อพนักงาน หรือขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด 
  2)  ควรหมั่นให้ความรู้แก่ตนเองและพนักงาน อย่างสม่ าเสมอทั้งในด้านการประกันวินาศภัยและความรู้
ทั่วไปเพื่อเพิ่มความสามารถขององค์กร 
  3)  ควรจัดให้มีบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงานเพื่อให้บริการอย่างเหมาะสม 
  4)  ควรมีการจัดท าระบบการตรวจสอบขั้นตอนการท างาน ภายในองค์กร 
  5)  ควรมีการจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ และสามารถเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
  6)  มีการจัดระเบียบที่ดีเก่ียวกับใบอนุญาต ทะเบียนบริษัท และข้อมูลของพนักงาน พึงระวังเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายการฟอกเงิน การทุจริต คอร์รัปชัน ฯลฯ 
  7)  ควรมีการจัดท าระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานและมีการลงบัญชีอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีการรับรองโดย 
ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีใบอนุญาตถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานภายนอก  
   8)  มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง การยื่นรายงานต่างๆ ตามเวลาที่หน่วยราชการก าหนด 
  9)  ห้ามเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริต หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
  10) ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
บริษัทขอให้หรือขอรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อจูงใจให้ด าเนินการชดใช้ค่ าสินไหมทดแทน หรือ
จ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
 ทั้งนี้การเสริมสร้างธรรมภิบาลที่ดีในองค์กรข้างต้นนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณงานของธุกิจซึ่งควรให้มี
ความสัมพันธ์กัน 

บรรณานุกรม 
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   7)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องน าสง่ค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระจากผู้เอาประกันภัยให้กับบริษัท
รับประกันภัยตามก าหนดเวลาที่ได้มีการตกลง 
   8)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทตรวจสอบ
ความเสียหาย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทประกันวินาศภัยในการด าเนินการส ารวจตรวจสอบและพิจารณาค่าสินไหม
ทดแทน 
  9)  นิติบุคคลนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่นายหน้าบุคคลธรรมดาใน
สังกัดได้ก่อขึ้น 
  10) นายหน้าประกันวินาศภัยควรท าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในปริมาณที่
เหมาะสม 
  4.3  หน้าที่ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีหลักธรรมาภิบาล
(Corporate Governance) ด าเนินการบริหารด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อการบริหารองค์กรตนเอง  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  1)  จัดให้มีสวัสดิการให้เพียงพอต่อพนักงาน หรือขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด 
  2)  ควรหมั่นให้ความรู้แก่ตนเองและพนักงาน อย่างสม่ าเสมอทั้งในด้านการประกันวินาศภัยและความรู้
ทั่วไปเพื่อเพิ่มความสามารถขององค์กร 
  3)  ควรจัดให้มีบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงานเพื่อให้บริการอย่างเหมาะสม 
  4)  ควรมีการจัดท าระบบการตรวจสอบขั้นตอนการท างาน ภายในองค์กร 
  5)  ควรมีการจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ และสามารถเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
  6)  มีการจัดระเบียบที่ดีเก่ียวกับใบอนุญาต ทะเบียนบริษัท และข้อมูลของพนักงาน พึงระวังเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายการฟอกเงิน การทุจริต คอร์รัปชัน ฯลฯ 
  7)  ควรมีการจัดท าระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานและมีการลงบัญชีอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีการรับรองโดย 
ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีใบอนุญาตถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานภายนอก  
   8)  มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง การยื่นรายงานต่างๆ ตามเวลาที่หน่วยราชการก าหนด 
  9)  ห้ามเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริต หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
  10) ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
บริษัทขอให้หรือขอรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อจูงใจให้ด าเนินการชดใช้ค่ าสินไหมทดแทน หรือ
จ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
 ทั้งนี้การเสริมสร้างธรรมภิบาลที่ดีในองค์กรข้างต้นนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณงานของธุกิจซึ่งควรให้มี
ความสัมพันธ์กัน 

บรรณานุกรม 
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7-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทท่ี 7 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิี่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา          นว. 3 
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

7.1 บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
7.2 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
7.3 กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 

 
แนวคิด 

1. บทลงโทษส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัยที่ปราศจากจรรยาบรรณ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
บทลงโทษทางสังคม และบทลงโทษทางกฎหมาย โดยบทลงโทษทางสังคม ประกอบด้วย 1) บทลงโทษ
จากลูกค้า 2) บทลงโทษจากผู้รับประกันภัย 3) บทลงโทษจากนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทนิติบุคคล 
และ 4) บทลงโทษจากผู้ร่วมอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย ส่วนบทลงโทษทางกฎหมาย ประกอบด้วย 
1) บทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ 2) บทลงโทษ
ตามกฎหมายอื่น  

2. นายหน้าประกันวินาศภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ดใีนการให้บริการแก่บุคคลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 1) การปฏิบัติที่ดี
ต่อคู่ค้า 2) การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ และ 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

3. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อให้นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหา
และทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. ระบุบทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
2. อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้  
3. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้  
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เรื่องที่ 7.1  
บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
   
  

เนื่องด้วยการเป็นผู้มีจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นสิ่งที่ส าคัญ และก่อให้เกิดคุณประโยชน์
อย่างมากต่อทั้งนายหน้าประกันวินาศภัยเอง ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งธุรกิจ ภาครัฐ และธุรกิจประกันภัยโดยรวม ฉะนั้น การ
กระท าอันขาดไร้ซึ่งจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยจึงเป็นความผิดที่ไม่ควรยอมรับได้ ไม่ว่าจะเป็นความผิด
ตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายจ าต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขัน มิใช่ละเลย และปล่อยให้เป็นภาระของ
ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งอาจไม่เพียงพอและอาจไม่ทันการณ์ก็ได้ 

บทลงโทษส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัยที่ปราศจากจรรยาบรรณนั้น สามารถแยกแยะออกได้เป็นดังนี้ 
  1.  บทลงโทษทางสังคม อันเป็นกลไกการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎหมาย เพราะบทลงโทษทางกฎหมายใน
ปัจจุบันนี้ยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก จ าต้องอาศัยบทลงโทษทางสังคมเสริมเข้ามา เพื่อก ากับควบคุมจรรยาบรรณของ
นายหน้าประกันวินาศภัยให้อยู่ในกรอบที่ดี บทลงโทษทางสังคมนั้นอาจประกอบด้วยการตักเตือน การไม่ยอมรับ
พฤติกรรม การขาดความเชื่อถือ การเสื่อมเสียชื่อเสียง การถูกดูหมิ่น ดูแคลน การไม่คบหาสมาคมด้วยจากบุคคลที่
เก่ียวข้องในธุรกิจประกันวินาศภัย  
   1.1  บทลงโทษจากลูกค้า ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยไม่ท าหน้าที่ด้วยการอธิบายรายละเอียด
ของข้อเสนอประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยของผู้รับประกันภัยให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัย หรือผู้มุ่งหวัง 1รับทราบ 
หรืออธิบายอย่างผิดพลาด แม้ภายหลังจากสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นมาแล้ว จนท าให้ลูกค้ามิได้รับความคุ้มครองที่
เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย หรือมีผลกระทบต่อก าลังความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของลูกค้าก็ตาม หาก
ลูกค้าได้รับทราบในภายหลัง แต่ไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น บทลงโทษที่นายหน้าประกันวินาศภัยจะได้รับจากลูกค้า
อาจจะเป็นเพียงการขาดความเชื่อถือ และเลิกคบค้ากับนายหน้าประกันวินาศภัยรายนั้นต่อไป แต่ถ้าหากถึงขนาด
ส่งผลท าให้ลูกค้ามิได้รับความคุ้มครองตามความเสี่ยงภัย เวลาเมื่อได้มีความเสียหายเกิดขึ้น นายหน้าประกันวินาศภัยนั้น
อาจถูกลูกค้าของตนกล่าวโทษให้ต้องรับผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง หรือทางอาญาก็ได้ 
   1.2  บทลงโทษจากผู้รับประกันภัย เป็นต้นว่า ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยรับช าระเบี้ย
ประกันภัยมาจากลูกค้าแล้ว มิได้รีบน าส่งให้แก่ผู้รับประกันภัย กว่าจะน าส่งให้ก็เป็นระยะเวลาผ่านไปนานหลายเดือนแล้ว 
ผู้รับประกันภัยควรลงโทษด้วยการไม่ยอมรับ หรือถึงขนาดเลิกติดต่อ  
   1.3  บทลงโทษจากนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทนิติบุคคล ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัย 
ประเภทบุคคล หรือกระทั่งพนักงานในสังกัดของนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทนิติบุคคลนั้น มิได้ปฏิบัติให้เป็นไป  
 
 

1 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ .ศ. 2552 “ผู้มุ่งหวัง” หมายความว่า “ผู้ที่
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยชักชวนหรือชี้ช่องหรือจัดการให้ทําประกันวินาศภัย”  
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บทท่ี 7 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิี่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา          นว. 3 
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

7.1 บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
7.2 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
7.3 กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 

 
แนวคิด 

1. บทลงโทษส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัยที่ปราศจากจรรยาบรรณ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
บทลงโทษทางสังคม และบทลงโทษทางกฎหมาย โดยบทลงโทษทางสังคม ประกอบด้วย 1) บทลงโทษ
จากลูกค้า 2) บทลงโทษจากผู้รับประกันภัย 3) บทลงโทษจากนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทนิติบุคคล 
และ 4) บทลงโทษจากผู้ร่วมอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย ส่วนบทลงโทษทางกฎหมาย ประกอบด้วย 
1) บทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ 2) บทลงโทษ
ตามกฎหมายอื่น  

2. นายหน้าประกันวินาศภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ดใีนการให้บริการแก่บุคคลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 1) การปฏิบัติที่ดี
ต่อคู่ค้า 2) การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ และ 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

3. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อให้นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหา
และทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. ระบุบทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
2. อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้  
3. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้  
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เรื่องที่ 7.1  
บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
   
  

เนื่องด้วยการเป็นผู้มีจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นสิ่งที่ส าคัญ และก่อให้เกิดคุณประโยชน์
อย่างมากต่อทั้งนายหน้าประกันวินาศภัยเอง ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งธุรกิจ ภาครัฐ และธุรกิจประกันภัยโดยรวม ฉะนั้น การ
กระท าอันขาดไร้ซึ่งจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยจึงเป็นความผิดที่ไม่ควรยอมรับได้ ไม่ว่าจะเป็นความผิด
ตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายจ าต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขัน มิใช่ละเลย และปล่อยให้เป็นภาระของ
ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งอาจไม่เพียงพอและอาจไม่ทันการณ์ก็ได้ 

บทลงโทษส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัยที่ปราศจากจรรยาบรรณนั้น สามารถแยกแยะออกได้เป็นดังนี้ 
  1.  บทลงโทษทางสังคม อันเป็นกลไกการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎหมาย เพราะบทลงโทษทางกฎหมายใน
ปัจจุบันนี้ยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก จ าต้องอาศัยบทลงโทษทางสังคมเสริมเข้ามา เพื่อก ากับควบคุมจรรยาบรรณของ
นายหน้าประกันวินาศภัยให้อยู่ในกรอบที่ดี บทลงโทษทางสังคมนั้นอาจประกอบด้วยการตักเตือน การไม่ยอมรับ
พฤติกรรม การขาดความเชื่อถือ การเสื่อมเสียชื่อเสียง การถูกดูหมิ่น ดูแคลน การไม่คบหาสมาคมด้วยจากบุคคลที่
เก่ียวข้องในธุรกิจประกันวินาศภัย  
   1.1  บทลงโทษจากลูกค้า ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยไม่ท าหน้าที่ด้วยการอธิบายรายละเอียด
ของข้อเสนอประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยของผู้รับประกันภัยให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัย หรือผู้มุ่งหวัง 1รับทราบ 
หรืออธิบายอย่างผิดพลาด แม้ภายหลังจากสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นมาแล้ว จนท าให้ลูกค้ามิได้รับความคุ้มครองที่
เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย หรือมีผลกระทบต่อก าลังความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของลูกค้าก็ตาม หาก
ลูกค้าได้รับทราบในภายหลัง แต่ไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น บทลงโทษที่นายหน้าประกันวินาศภัยจะได้รับจากลูกค้า
อาจจะเป็นเพียงการขาดความเชื่อถือ และเลิกคบค้ากับนายหน้าประกันวินาศภัยรายนั้นต่อไป แต่ถ้าหากถึงขนาด
ส่งผลท าให้ลูกค้ามิได้รับความคุ้มครองตามความเสี่ยงภัย เวลาเมื่อได้มีความเสียหายเกิดขึ้น นายหน้าประกันวินาศภัยนั้น
อาจถูกลูกค้าของตนกล่าวโทษให้ต้องรับผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง หรือทางอาญาก็ได้ 
   1.2  บทลงโทษจากผู้รับประกันภัย เป็นต้นว่า ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยรับช าระเบี้ย
ประกันภัยมาจากลูกค้าแล้ว มิได้รีบน าส่งให้แก่ผู้รับประกันภัย กว่าจะน าส่งให้ก็เป็นระยะเวลาผ่านไปนานหลายเดือนแล้ว 
ผู้รับประกันภัยควรลงโทษด้วยการไม่ยอมรับ หรือถึงขนาดเลิกติดต่อ  
   1.3  บทลงโทษจากนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทนิติบุคคล ในกรณีท่ีนายหน้าประกันวินาศภัย 
ประเภทบุคคล หรือกระทั่งพนักงานในสังกัดของนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทนิติบุคคลนั้น มิได้ปฏิบัติให้เป็นไป  
 
 

1 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ .ศ. 2552 “ผู้มุ่งหวัง” หมายความว่า “ผู้ที่
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยชักชวนหรือชี้ช่องหรือจัดการให้ทําประกันวินาศภัย”  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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7-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

ตามหลักจรรยาบรรณ ยกตัวอย่างเช่น การไม่รักษาความลับของลูกค้า ควรวางบทลงโทษแก่ผู้กระท าผิดตามระดับ
ความรุนแรง ได้แก่ การตักเตือน การภาคทัณฑ์ การพักงานชั่วคราว และการยกเลิกความสัมพันธ์ 
   1.4  บทลงโทษจากสังคม รวมถึงผู้ร่วมอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย ในกรณีที่นายหน้าประกัน
วินาศภัยรายใดมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ ยกตัวอย่างเช่น การแย่งชิงลูกค้าของนายหน้าประกันวินาศภัย
รายอ่ืน การกล่าวร้ายแก่นายหน้าประกันวินาศภัยรายอ่ืน หรือผู้รับประกันภัยอ่ืนใด โดยปราศจากหลักฐานชัดเจน 
สังคมจะลงโทษด้วยการไม่ให้ความเชื่อถือ ไม่ให้ความไว้วางใจ และไม่ยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมทาง
อาชีพ หรือผู้ร่วมอาชีพนายประกันวินาศภัยด้วยกันเองอาจแสดงความรังเกียจดูแคลน เป็นต้น 
  2.  บทลงโทษทางกฎหมาย จากข่าวประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ความตอนหนึ่งระบุว่า “จากสถิติของปี 2559 
(มกราคม–ธันวาคม) นายทะเบียนได้มีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยทั้งสิ้น รวม 47 ราย 
แยกเป็นตัวแทนประกันชีวิต 36 ราย นายหน้าประกันวินาศภัย 9 ราย และนิติบุคคล 2 ราย โดยลักษณะของการ
กระทําความผิดจนนําไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาต 5 อันดับแรก คือ  
  1) ได้รับชําระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้า แต่มิได้แจ้งขอเอาประกันและนําเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่ง
ให้บริษัท  
  2) กระทําการทุจริตการสอบ โดยสวมสิทธิ์เข้าสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 
  3)  ยินยอมให้ผู้อ่ืน กระทําการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า
ประกันภัย  
  4) กระทําการชี้ช่อง ชักชวน ให้ลูกค้าทําสัญญาประกันภัยโดยมิได้อธิบายเงื่อนไขให้ชัดแจ้ง และ 
  5) กระทําการปลอมลายมือชื่อลูกค้า และแก้ไขข้อมูลของผู้ประกันภัย  
  อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อยู่ระหว่างการ
เสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ซึ่ง ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยจะมีบทบัญญัติเก่ียวกับการฉ้อฉลประกันภัย ซึ่งมีบทกําหนดโทษทางอาญาทั้งจําคุกและ
ปรับด้วย ทั้งนี้ในอนาคตหากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยกระทําผิด นอกจากจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ถ้าการ
กระทําเข้าองค์ประกอบความผิดเร่ืองการฉ้อฉลประกันภัยก็อาจถูกดําเนินคดีจนถึงขั้นจําคุกและปรับอีกด้วย” 
  จะเห็นได้ว่า การกระท าผิดจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย จะมิได้รับการยอมรับอีกต่อไป อีกทั้ง
บทลงโทษจะเพิ่มหนักข้ึนด้วย ซึ่งในปัจจุบัน สามารถจ าแนกบทลงโทษทางกฎหมายออกได้ ดังนี้ 
   2.1  บทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังมีสาระ 
ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
    1)  บทลงโทษบุคคลที่กระท าการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้เป็น
นายหน้าประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2 ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ3  
 

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 63  
3 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 64 
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   2)  บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 อาจ
เป็นเหตุให้นายทะเบียนมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัยแล้วแต่กรณี ตามความในมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
    อนึ่ง การถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยนั้นยังจะส่งผลท าให้บุคคลนั้น 
ขาดคุณสมบัติที่จะกลับมายื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้อีกจนกว่าจะครบก าหนดระยะเวลาห้าปี
ก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว4 
   3) บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัยที่รับช าระเบี้ยประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัยโดย 
     (1)  ไม่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากผู้รับประกันภัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ5  
     (2)  ไม่ได้แสดงหนังสือมอบอ านาจจากผู้รับประกันภัย หรือไม่ได้ออกเอกสารแสดงการรับเงิน
ของผู้รับประกันภัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท ถ้าการกระท าดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  
แก่ผู้รับประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ6  
    4)  บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียนว่า นายหน้าประกันวินาศภัย7  

(1)  กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมายนี้  
(2)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะ -

กรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก าหนด  
(3)  ขาดคุณสมบัติการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตามที่ก าหนดไว้  
(4)  ด าเนินงานจนท าให้เกิด หรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า ผู้รับประโยชน์ตาม

กรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน  
ให้นายทะเบียนมีอ านาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ เมื่อ  

นายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ให้แจ้งค าสั่งนั้นไปยังผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดยผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้เป็นที่สุด8 
 
 
 

4 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 67 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 66 และมาตรา 100 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 66/2 และมาตรา 100/2 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 76 
8 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 77 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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7-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

ตามหลักจรรยาบรรณ ยกตัวอย่างเช่น การไม่รักษาความลับของลูกค้า ควรวางบทลงโทษแก่ผู้กระท าผิดตามระดับ
ความรุนแรง ได้แก่ การตักเตือน การภาคทัณฑ์ การพักงานชั่วคราว และการยกเลิกความสัมพันธ์ 
   1.4  บทลงโทษจากสังคม รวมถึงผู้ร่วมอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย ในกรณีที่นายหน้าประกัน
วินาศภัยรายใดมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ ยกตัวอย่างเช่น การแย่งชิงลูกค้าของนายหน้าประกันวินาศภัย
รายอ่ืน การกล่าวร้ายแก่นายหน้าประกันวินาศภัยรายอ่ืน หรือผู้รับประกันภัยอ่ืนใด โดยปราศจากหลักฐานชัดเจน 
สังคมจะลงโทษด้วยการไม่ให้ความเชื่อถือ ไม่ให้ความไว้วางใจ และไม่ยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมทาง
อาชีพ หรือผู้ร่วมอาชีพนายประกันวินาศภัยด้วยกันเองอาจแสดงความรังเกียจดูแคลน เป็นต้น 
  2.  บทลงโทษทางกฎหมาย จากข่าวประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ความตอนหนึ่งระบุว่า “จากสถิติของปี 2559 
(มกราคม–ธันวาคม) นายทะเบียนได้มีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยทั้งสิ้น รวม 47 ราย 
แยกเป็นตัวแทนประกันชีวิต 36 ราย นายหน้าประกันวินาศภัย 9 ราย และนิติบุคคล 2 ราย โดยลักษณะของการ
กระทําความผิดจนนําไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาต 5 อันดับแรก คือ  
  1) ได้รับชําระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้า แต่มิได้แจ้งขอเอาประกันและนําเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่ง
ให้บริษัท  
  2) กระทําการทุจริตการสอบ โดยสวมสิทธิ์เข้าสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 
  3)  ยินยอมให้ผู้อ่ืน กระทําการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า
ประกันภัย  
  4) กระทําการชี้ช่อง ชักชวน ให้ลูกค้าทําสัญญาประกันภัยโดยมิได้อธิบายเงื่อนไขให้ชัดแจ้ง และ 
  5) กระทําการปลอมลายมือชื่อลูกค้า และแก้ไขข้อมูลของผู้ประกันภัย  
  อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อยู่ระหว่างการ
เสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ซึ่ง ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยจะมีบทบัญญัติเก่ียวกับการฉ้อฉลประกันภัย ซึ่งมีบทกําหนดโทษทางอาญาทั้งจําคุกและ
ปรับด้วย ทั้งนี้ในอนาคตหากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยกระทําผิด นอกจากจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ถ้าการ
กระทําเข้าองค์ประกอบความผิดเร่ืองการฉ้อฉลประกันภัยก็อาจถูกดําเนินคดีจนถึงขั้นจําคุกและปรับอีกด้วย” 
  จะเห็นได้ว่า การกระท าผิดจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย จะมิได้รับการยอมรับอีกต่อไป อีกทั้ง
บทลงโทษจะเพิ่มหนักข้ึนด้วย ซึ่งในปัจจุบัน สามารถจ าแนกบทลงโทษทางกฎหมายออกได้ ดังนี้ 
   2.1  บทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังมีสาระ 
ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
    1)  บทลงโทษบุคคลที่กระท าการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้เป็น
นายหน้าประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2 ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ3  
 

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 63  
3 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 64 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     7-5 
 

   2)  บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 อาจ
เป็นเหตุให้นายทะเบียนมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัยแล้วแต่กรณี ตามความในมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
    อนึ่ง การถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยนั้นยังจะส่งผลท าให้บุคคลนั้น 
ขาดคุณสมบัติที่จะกลับมายื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้อีกจนกว่าจะครบก าหนดระยะเวลาห้าปี
ก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว4 
   3) บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัยที่รับช าระเบี้ยประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัยโดย 
     (1)  ไม่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากผู้รับประกันภัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ5  
     (2)  ไม่ได้แสดงหนังสือมอบอ านาจจากผู้รับประกันภัย หรือไม่ได้ออกเอกสารแสดงการรับเงิน
ของผู้รับประกันภัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท ถ้าการกระท าดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  
แก่ผู้รับประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ6  
    4)  บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียนว่า นายหน้าประกันวินาศภัย7  

(1)  กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมายนี้  
(2)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะ -

กรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก าหนด  
(3)  ขาดคุณสมบัติการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตามที่ก าหนดไว้  
(4)  ด าเนินงานจนท าให้เกิด หรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า ผู้รับประโยชน์ตาม

กรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน  
ให้นายทะเบียนมีอ านาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ เมื่อ  

นายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ให้แจ้งค าสั่งนั้นไปยังผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดยผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้เป็นที่สุด8 
 
 
 

4 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 67 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 66 และมาตรา 100 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 66/2 และมาตรา 100/2 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 76 
8 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 77 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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7-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

   เช่นเดียวกับข้อ 2) เมื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแล้ว จะส่งผลท าให้
บุคคลนั้นขาดคุณสมบัติที่จะกลับมายื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้อีกจนกว่าจะครบก าหนด
ระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว9 
    5)  บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัย ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยผู้ใด กระท าการอันเป็น
การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ด้วยการให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีอ านาจประกาศ หรือ
โฆษณาถึงการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว พร้อมระบุรายละเอียดการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ ตาม รวมทั้งระบุชื่อ
บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 โดยสามารถตรวจสอบประกาศการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายได้ที่ http://www.oic.or.th/th/consumer/law/ violation/801/1 และรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ได้ที่ http://oiceservice.oic.or.th/licenseagency/license Reject. php รวมถึงจากหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่http://www.oic.or.th/th/ 
consumer/news/info ด้วย 
   2.2  บทลงโทษตามกฎหมายอื่น หากการกระท าผิดจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยรายใด
เข้าข่ายความผิดทางอาญา หรือทางแพ่งตามกฎหมายอื่น เป็นต้นว่า ความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา 
หรือความผิดฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็จะต้องถูกลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอ่ืน
เหล่านั้นด้วย 
 โดยสรุป การกระท าผิดจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยอาจถูกลงโทษทั้งตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย และถูกลงโทษทางสังคมในคราวเดียวกันด้วย ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรตระหนัก และไตร่ตรอง
ให้ถี่ถ้วนเสียก่อนที่จะตัดสินใจกระท าผิด อย่าค านึงเพียงแต่ว่า คนอ่ืนท าได้ ไม่เห็นมีอะไร หรือใครๆ เขาก็ท ากันทั้งนั้น 
เพราะสิ่งที่ได้ชั่วครั้ง ชั่วคราว หรือได้มาง่าย มักไม่ยั่งยืน หรือได้ไม่คุ้มเสีย  
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     7-7 
 

เรื่องที่ 7.2  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

นายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการให้บริการต่อบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1. การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า10  
2. การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย  
3. การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น  
4. การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน  
5. การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
6. การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
7. การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  
8. การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ  
9. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  
ส าหรับข้อ 1 การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ได้กล่าวไว้แล้วในคู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 

ครั้งที่ 1 (นว. 1) ส่วนข้อ 2-6 ได้กล่าวไว้แล้วในคู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2  
(นว. 2) 

ในบทนี้จึงจะกล่าวถึงเฉพาะแนวทางการปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อ 7-9 คือ การปฏิบัติที่ดีต่อ
คู่ค้า เพื่อนร่วมอาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ดังนี้  

 
1. การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  

นายหน้าประกันวินาศภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า ดังนี้  
1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ

ทั้งสองฝ่าย  
2) ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด

ข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
3) ละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และพึงเปิดเผย

รายละเอียดต่อคู่ค้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 
4) ละเว้นการเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงรับรองในรูปแบบต่างๆ หรือรับประโยชน์ 

อ่ืนใดจากคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัท และไม่พึงเก่ียวข้องทางการเงิน หรือผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า เช่น ร่วมทุนท าการค้า 
ให้ยืม หรือกู้ยืมเงิน เป็นต้น 
 

10 ลูกค้า หมายถึง ผู้เอาประกันภัย ผู้มุ่งหวังและผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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7-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

   เช่นเดียวกับข้อ 2) เมื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแล้ว จะส่งผลท าให้
บุคคลนั้นขาดคุณสมบัติที่จะกลับมายื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้อีกจนกว่าจะครบก าหนด
ระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว9 
    5)  บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัย ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยผู้ใด กระท าการอันเป็น
การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ด้วยการให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีอ านาจประกาศ หรือ
โฆษณาถึงการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว พร้อมระบุรายละเอียดการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ ตาม รวมทั้งระบุชื่อ
บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 โดยสามารถตรวจสอบประกาศการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายได้ที่ http://www.oic.or.th/th/consumer/law/ violation/801/1 และรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ได้ที่ http://oiceservice.oic.or.th/licenseagency/license Reject. php รวมถึงจากหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่http://www.oic.or.th/th/ 
consumer/news/info ด้วย 
   2.2  บทลงโทษตามกฎหมายอื่น หากการกระท าผิดจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยรายใด
เข้าข่ายความผิดทางอาญา หรือทางแพ่งตามกฎหมายอื่น เป็นต้นว่า ความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา 
หรือความผิดฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็จะต้องถูกลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอ่ืน
เหล่านั้นด้วย 
 โดยสรุป การกระท าผิดจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยอาจถูกลงโทษทั้งตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย และถูกลงโทษทางสังคมในคราวเดียวกันด้วย ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรตระหนัก และไตร่ตรอง
ให้ถี่ถ้วนเสียก่อนที่จะตัดสินใจกระท าผิด อย่าค านึงเพียงแต่ว่า คนอ่ืนท าได้ ไม่เห็นมีอะไร หรือใครๆ เขาก็ท ากันทั้งนั้น 
เพราะสิ่งที่ได้ชั่วครั้ง ชั่วคราว หรือได้มาง่าย มักไม่ยั่งยืน หรือได้ไม่คุ้มเสีย  
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     7-7 
 

เรื่องที่ 7.2  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

นายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการให้บริการต่อบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1. การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า10  
2. การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย  
3. การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น  
4. การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน  
5. การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
6. การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
7. การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  
8. การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ  
9. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  
ส าหรับข้อ 1 การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ได้กล่าวไว้แล้วในคู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 

ครั้งที่ 1 (นว. 1) ส่วนข้อ 2-6 ได้กล่าวไว้แล้วในคู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2  
(นว. 2) 

ในบทนี้จึงจะกล่าวถึงเฉพาะแนวทางการปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อ 7-9 คือ การปฏิบัติที่ดีต่อ
คู่ค้า เพื่อนร่วมอาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ดังนี้  

 
1. การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  

นายหน้าประกันวินาศภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า ดังนี้  
1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ

ทั้งสองฝ่าย  
2) ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด

ข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
3) ละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และพึงเปิดเผย

รายละเอียดต่อคู่ค้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 
4) ละเว้นการเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงรับรองในรูปแบบต่างๆ หรือรับประโยชน์ 

อ่ืนใดจากคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัท และไม่พึงเก่ียวข้องทางการเงิน หรือผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า เช่น ร่วมทุนท าการค้า 
ให้ยืม หรือกู้ยืมเงิน เป็นต้น 
 

10 ลูกค้า หมายถึง ผู้เอาประกันภัย ผู้มุ่งหวังและผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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5) รักษาความลับของคู่ค้า ไม่น าความลับของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตาม
หน้าที่หรือตามกฎหมาย  

แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้าที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่นายหน้า
ประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว นายหน้าประกัน
วินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

 
2. การปฏิบัติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมอาชีพ  

นายหน้าประกันวินาศภัยควรประกอบธุรกิจในลักษณะเกื้อกูลกันกับเพื่อนร่วมอาชีพและตั้งมั่นอยู่ภายใต้
ศีลธรรมอันดี 

แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ คือ  
1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และควรยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่าง  

เสมอภาคกัน ไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง 
หรือท าการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน  

2) แข่งขันด้วยการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า มากกว่ามุ่งแข่งขันด้วยการตัดราคา หรือลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการ
จูงใจในการท าประกันภัย หรือท าการตลาดที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ 

3) แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของเพื่อนร่วมอาชีพ ด้วยวิธีการที่สุจริต และเหมาะสม  
4) ให้ข้อมูลของเพื่อนร่วมอาชีพ ด้วยความถูกต้อง ไม่กล่าวร้ายทับถมเพื่อนร่วมอาชีพ หรือท าลายชื่อเสียง 

หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของคู่แข่ง 
5) แข่งขันด้วยหลักจริยธรรมและมีคุณธรรม ไม่ควรร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อนร่วมอาชีพ หรือพันธมิตรในการ 

“ฮั้ว” ราคาต่อลูกค้า  
 แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมอาชีพ เท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้น
แล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

 นายหน้าประกันวินาศภัยควรด าเนินกิจกรรมโดยต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม เมื่อสังคมดี 
ชุมชนดี จะส่งผลให้การประกอบอาชีพของนายหน้าประกันวินาศภัยอยู่ได้อย่างยั่งยืน กิจการเติบโต และส่งผลให้ธุรกิจ
ประกันวินาศภัยเติบโตด้วยเช่นกัน แนวทางปฏิบัติที่ส าคัญคือ 

1) ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอทั้งที่ด าเนินการเองและ
ร่วมมือกับรัฐ และชุมชน เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

2) ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงคุณภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อระบบธุรกิจและคุณภาพชีวิต  

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     7-9 
 

3) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อัน
เนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

4) มีส่วนร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมนายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยแบบใหม่ๆ  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องมีต่อสังคมและส่วนรวมเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้ างต้นแล้ว 
นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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5) รักษาความลับของคู่ค้า ไม่น าความลับของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตาม
หน้าที่หรือตามกฎหมาย  

แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้าที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่นายหน้า
ประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว นายหน้าประกัน
วินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

 
2. การปฏิบัติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมอาชีพ  

นายหน้าประกันวินาศภัยควรประกอบธุรกิจในลักษณะเกื้อกูลกันกับเพื่อนร่วมอาชีพและตั้งมั่นอยู่ภายใต้
ศีลธรรมอันดี 

แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ คือ  
1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และควรยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่าง  

เสมอภาคกัน ไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง 
หรือท าการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน  

2) แข่งขันด้วยการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า มากกว่ามุ่งแข่งขันด้วยการตัดราคา หรือลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการ
จูงใจในการท าประกันภัย หรือท าการตลาดที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ 

3) แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของเพื่อนร่วมอาชีพ ด้วยวิธีการที่สุจริต และเหมาะสม  
4) ให้ข้อมูลของเพื่อนร่วมอาชีพ ด้วยความถูกต้อง ไม่กล่าวร้ายทับถมเพื่อนร่วมอาชีพ หรือท าลายชื่อเสียง 

หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของคู่แข่ง 
5) แข่งขันด้วยหลักจริยธรรมและมีคุณธรรม ไม่ควรร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อนร่วมอาชีพ หรือพันธมิตรในการ 

“ฮั้ว” ราคาต่อลูกค้า  
 แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมอาชีพ เท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้น
แล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

 นายหน้าประกันวินาศภัยควรด าเนินกิจกรรมโดยต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม เมื่อสังคมดี 
ชุมชนดี จะส่งผลให้การประกอบอาชีพของนายหน้าประกันวินาศภัยอยู่ได้อย่างยั่งยืน กิจการเติบโต และส่งผลให้ธุรกิจ
ประกันวินาศภัยเติบโตด้วยเช่นกัน แนวทางปฏิบัติที่ส าคัญคือ 

1) ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอทั้งที่ด าเนินการเองและ
ร่วมมือกับรัฐ และชุมชน เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

2) ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงคุณภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อระบบธุรกิจและคุณภาพชีวิต  

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     7-9 
 

3) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อัน
เนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

4) มีส่วนร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมนายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยแบบใหม่ๆ  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องมีต่อสังคมและส่วนรวมเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้ างต้นแล้ว 
นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 7.3  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 
ของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

คู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่  1 (นว. 1) ครั้งที่ 2 (นว. 2) และครั้งที่ 3  
(นว. 3) มีหัวข้อกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยเหมือนกัน 
ทั้งนี้ เพื่อความครอบคลุมและไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของเนื้อหา จะกล่าวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยไว้คู่มือละ 2 ประการ  

คู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (นว. 1) จะกล่าวถึงกรณีศึกษาส าหรับหลัก
จรรยาบรรณข้อ 1 และ 2 ส่วนคู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 (นว. 2) จะกล่าวถึง
กรณีศึกษาส าหรับหลักจรรยาบรรณข้อ 3 และ 4 และในคู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย  
คร้ังที่ 3 (นว. 3) จะกล่าวถึงกรณีศึกษาส าหรับหลักจรรยาบรรณข้อ 5 และ 6 
 
กรณีศึกษาที่ 1 กรณีความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 5 ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มี
การควบคุมที่ดี มีความโปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนได้ 

ความเป็นมา: บริษัทจริงใจนายหน้าประกันภัย จ ากัด เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นที่รู้จักของธุรกิจเป็นอย่างดี เนื่องจากมีลูกค้าเป็นจ านวนมาก และมีการส่งงานให้บริษัทประกันวินาศภัย  
หลายแห่ง ทั้งนี้บริษัทจริงใจนายหน้าประกันภัย จ ากัด มีนโยบายส่งงานให้กับบริษัทประกันวินาศภัยที่จ่ายค่าบ าเหน็จ
สูงๆ เท่านั้น แม้ลูกค้าจะเลือกบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน บริษัทจริงใจนายหน้าประกันภัย จ ากัด ก็จะให้พนักงานพูดคุย
กับลูกค้าเพื่อหว่านล้อมและชักจูงให้ท าประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่ตนเลือกไว้ แม้ว่าเงื่อนไขความคุ้มครอง  
จะไม่เหมาะสมกับการเสี่ยงภัยของลูกค้าก็ตาม  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงาน
ด้วยความไม่โปร่งใส ยึดถือในผลประโยชน์ของตนมากกว่าของลูกค้า เป็นการปฏิบัติงานที่มุ่งหวังค่าบ าเหน็จเพียง  
อย่างเดียว ไม่ปฎิบัติตามระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน ไม่มีความเป็นมืออาชีพ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันวินาศภัยต้องยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้ามากกว่าผลประโยชน์ของ
ตนเอง มีความโปร่งใสอย่างเพียงพอในการคัดเลือกบริษัทประกันวินาศภัย และผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้เหมาะสม
กับการเสี่ยงภัยของลูกค้าแต่ละราย และต้องให้ความเสมอภาคในการคัดเลือกคู่ค้า การประเมินผลงาน และเปิดโอกาส
ให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็น และให้แนวทางปฏิบัติที่ดีต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     7-11 
 

ในการคัดเลือกบริษัทประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าของบริษัท
ประกันวินาศภัย เช่น ฐานะการเงิน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การให้บริการ เป็นต้น รวมถึงควรท าแบบประเมินการ
ปฏิบัติงานของบริษัทประกันวินาศภัยด้วยความโปร่งใส 

  
กรณีศึกษาที่ 2 คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยไม่ถูกต้อง 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 5 ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มี
การควบคุมที่ดี มีความโปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนได้ 

ความเป็นมา: พนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ การประกอบ
อาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยนัน้ ผู้ประกอบอาชีพต้องได้รับใบอนุญาต และต้องมีใบอนุญาตตลอดเวลาที่ท าอาชีพอยู่ 
กรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยไปสอบขอรับใบอนุญาตหรือไปอบรมต่ออายุใบอนุญาต ทั้งๆ ที่ตนยังท างานเป็น
พนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยยังมีให้เห็นอยู่เสมอ โดยที่ไม่มีการจัดการใดๆ จากหน่วยงานผู้ควบคุมภาครัฐ  
การที่นายหน้าประกันวินาศภัยผู้นั้นท าไปทั้งๆ ที่ตระหนักดีว่าเป็นเร่ืองผิดกฎหมายก็คือการผิดจรรยาบรรณนั่นเอง 
 ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันวินาศภัยรายนี้ผิดจรรยาบรรณ นายหน้าประกันวินาศภัยรู้ดี
ว่าตนเองเป็นพนักงานบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัตินายหน้าประกันวินาศภัยแต่ก็
ยังกระท า การกระท าเช่นนึ้จึงถือได้ว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อลูกค้า และเพื่อนร่วมอาชีพ และเป็นการกระท าที่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้งยังกระท าผิดกฎหมายอีกด้วย 

แนวทางปฏิบัติที่ดี : หากนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นพนักงานบริษัทประกันวินาศภัย จะต้องไม่เป็น
นายหน้าประกันวินาศภัย รวมถึงไม่ไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวกับการกระท าในลักษณะเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัย  
 
กรณีศึกษาที่ 3 มาตรฐานการควบคุมท่ีดี 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 5 ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มี
การควบคุมที่ดี มีความโปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนได้ 

ความเป็นมา: สาขาของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งมอบหมายให้พนักงานของสาขาเสนอขายประกันภัยให้กับ
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในสาขา โดยพนักงานผู้นั้นไม่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของสถาบันการเงินแห่งนี้ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากผู้ที่จะท าการเสนอขาย
ประกันภัยได้ต้องมีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีที่จะท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้มุ่งหวังได้ 
ต้องเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย11 เท่านั้น สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ต้องมีหน่วยงานดูแลเรื่องใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
ของพนักงานทุกคนและมีการสุ่มตรวจเป็นประจ า เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปด้วยระบบการด าเนินงานที่เป็น
มาตรฐาน 
 

11 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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7-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 7.3  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 
ของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

คู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่  1 (นว. 1) ครั้งที่ 2 (นว. 2) และครั้งที่ 3  
(นว. 3) มีหัวข้อกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยเหมือนกัน 
ทั้งนี้ เพื่อความครอบคลุมและไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของเนื้อหา จะกล่าวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยไว้คู่มือละ 2 ประการ  

คู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (นว. 1) จะกล่าวถึงกรณีศึกษาส าหรับหลัก
จรรยาบรรณข้อ 1 และ 2 ส่วนคู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 (นว. 2) จะกล่าวถึง
กรณีศึกษาส าหรับหลักจรรยาบรรณข้อ 3 และ 4 และในคู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย  
คร้ังที่ 3 (นว. 3) จะกล่าวถึงกรณีศึกษาส าหรับหลักจรรยาบรรณข้อ 5 และ 6 
 
กรณีศึกษาที่ 1 กรณีความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 5 ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มี
การควบคุมที่ดี มีความโปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนได้ 

ความเป็นมา: บริษัทจริงใจนายหน้าประกันภัย จ ากัด เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นที่รู้จักของธุรกิจเป็นอย่างดี เนื่องจากมีลูกค้าเป็นจ านวนมาก และมีการส่งงานให้บริษัทประกันวินาศภัย  
หลายแห่ง ทั้งนี้บริษัทจริงใจนายหน้าประกันภัย จ ากัด มีนโยบายส่งงานให้กับบริษัทประกันวินาศภัยที่จ่ายค่าบ าเหน็จ
สูงๆ เท่านั้น แม้ลูกค้าจะเลือกบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน บริษัทจริงใจนายหน้าประกันภัย จ ากัด ก็จะให้พนักงานพูดคุย
กับลูกค้าเพื่อหว่านล้อมและชักจูงให้ท าประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่ตนเลือกไว้ แม้ว่าเงื่อนไขความคุ้มครอง  
จะไม่เหมาะสมกับการเสี่ยงภัยของลูกค้าก็ตาม  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงาน
ด้วยความไม่โปร่งใส ยึดถือในผลประโยชน์ของตนมากกว่าของลูกค้า เป็นการปฏิบัติงานที่มุ่งหวังค่าบ าเหน็จเพียง  
อย่างเดียว ไม่ปฎิบัติตามระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน ไม่มีความเป็นมืออาชีพ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันวินาศภัยต้องยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้ามากกว่าผลประโยชน์ของ
ตนเอง มีความโปร่งใสอย่างเพียงพอในการคัดเลือกบริษัทประกันวินาศภัย และผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้เหมาะสม
กับการเสี่ยงภัยของลูกค้าแต่ละราย และต้องให้ความเสมอภาคในการคัดเลือกคู่ค้า การประเมินผลงาน และเปิดโอกาส
ให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็น และให้แนวทางปฏิบัติที่ดีต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน 
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ในการคัดเลือกบริษัทประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าของบริษัท
ประกันวินาศภัย เช่น ฐานะการเงิน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การให้บริการ เป็นต้น รวมถึงควรท าแบบประเมินการ
ปฏิบัติงานของบริษัทประกันวินาศภัยด้วยความโปร่งใส 

  
กรณีศึกษาที่ 2 คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยไม่ถูกต้อง 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 5 ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มี
การควบคุมที่ดี มีความโปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนได้ 

ความเป็นมา: พนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ การประกอบ
อาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยนัน้ ผู้ประกอบอาชีพต้องได้รับใบอนุญาต และต้องมีใบอนุญาตตลอดเวลาที่ท าอาชีพอยู่ 
กรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยไปสอบขอรับใบอนุญาตหรือไปอบรมต่ออายุใบอนุญาต ทั้งๆ ที่ตนยังท างานเป็น
พนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยยังมีให้เห็นอยู่เสมอ โดยที่ไม่มีการจัดการใดๆ จากหน่วยงานผู้ควบคุมภาครัฐ  
การที่นายหน้าประกันวินาศภัยผู้นั้นท าไปทั้งๆ ที่ตระหนักดีว่าเป็นเร่ืองผิดกฎหมายก็คือการผิดจรรยาบรรณนั่นเอง 
 ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันวินาศภัยรายนี้ผิดจรรยาบรรณ นายหน้าประกันวินาศภัยรู้ดี
ว่าตนเองเป็นพนักงานบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัตินายหน้าประกันวินาศภัยแต่ก็
ยังกระท า การกระท าเช่นนึ้จึงถือได้ว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อลูกค้า และเพื่อนร่วมอาชีพ และเป็นการกระท าที่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้งยังกระท าผิดกฎหมายอีกด้วย 

แนวทางปฏิบัติที่ดี : หากนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นพนักงานบริษัทประกันวินาศภัย จะต้องไม่เป็น
นายหน้าประกันวินาศภัย รวมถึงไม่ไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวกับการกระท าในลักษณะเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัย  
 
กรณีศึกษาที่ 3 มาตรฐานการควบคุมท่ีดี 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 5 ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มี
การควบคุมที่ดี มีความโปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนได้ 

ความเป็นมา: สาขาของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งมอบหมายให้พนักงานของสาขาเสนอขายประกันภัยให้กับ
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในสาขา โดยพนักงานผู้นั้นไม่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของสถาบันการเงินแห่งนี้ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากผู้ที่จะท าการเสนอขาย
ประกันภัยได้ต้องมีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีที่จะท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้มุ่งหวังได้ 
ต้องเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย11 เท่านั้น สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ต้องมีหน่วยงานดูแลเรื่องใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
ของพนักงานทุกคนและมีการสุ่มตรวจเป็นประจ า เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปด้วยระบบการด าเนินงานที่เป็น
มาตรฐาน 
 

11 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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กรณีศึกษาที่ 4 กรณีการใช้ข้อความ ภาพโฆษณา หนังสือเชิญชวนเกินจริง 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อท่ี 6 ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชา-
สัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
 ความเป็นมา: บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง มีการใช้ข้อความโฆษณาประเภทให้สัญญาว่าจะลด
เบี้ยประกันภัยให้ 10% โดยไม่มีการระบุก าหนดระยะเวลาไว้ แต่เมื่อลูกค้าตกลงท าประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัย
กลับบอกว่าพ้นช่วงเวลาการส่งเสริมการขายแล้ว หรือ มีการใช้ข้อความโฆษณาส าหรับการประกันภัยรถยนต์ว่า ให้
ลูกค้าซ่อมอู่ห้างได้ แต่เมื่อถึงเวลาที่ลูกค้ามีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและต้องการซ่อมรถยนต์ กลับบอกว่าเป็นอู่
ในเครือของบริษัทซึ่งเทียบได้กับอู่ห้าง เป็นต้น  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันวินาศภัยรายนี้ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเข้าข่ายการโฆษณา
หลอกลวง ท าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด และเป็นการโฆษณาด้วยการโอ้อวด  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: การหาลูกค้าโดยใช้ข้อความ ภาพโฆษณา หรือหนังสือเชิญชวนเป็นเร่ืองปกติในการท า
ธุรกิจ แต่นายหน้าประกันวินาศภัยต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้ผิดกฎหมายและข้อห้ามทางจรรยาบรรณ และไม่ท า
การโฆษณาเกินความจริง หรือโอ้อวด หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
 
กรณีศึกษาที่ 5 กรณีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยโดยก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อท่ี 6 ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชา-
สัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

ความเป็นมา: นายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประเภท 3+ โดยติดป้ายโฆษณาไว้หน้าส านักงาน ระบุว่า “กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3+ 
คุ้มครองเหมือนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 แต่เบี้ยประกันภัยถูกกว่า” โดยไม่ระบุรายละเอียด
เพิ่มเติม และเมื่อลูกค้าเข้ามาสอบถามก็แจ้งเพียงว่าความคุ้มครองเหมือนกันแต่เบี้ยประกันภัยถูกกว่า  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันวินาศภัยรายนี้ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากการโฆษณาดังกล่าว
เป็นการโฆษณาหลอกลวงท าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: การหาลูกค้าโดยใช้ข้อความ ภาพโฆษณา หรือหนังสือเชิญชวนเป็นเรื่องปกติในการท า
ธุรกิจ แต่นายหน้าประกันวินาศภัยต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้ผิดกฎหมายและข้อห้ามทางจรรยาบรรณ และไม่ท า
การโฆษณาเกินความจริง หรือโอ้อวด หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
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กรณีศึกษาที่ 4 กรณีการใช้ข้อความ ภาพโฆษณา หนังสือเชิญชวนเกินจริง 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อท่ี 6 ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชา-
สัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
 ความเป็นมา: บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง มีการใช้ข้อความโฆษณาประเภทให้สัญญาว่าจะลด
เบี้ยประกันภัยให้ 10% โดยไม่มีการระบุก าหนดระยะเวลาไว้ แต่เมื่อลูกค้าตกลงท าประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัย
กลับบอกว่าพ้นช่วงเวลาการส่งเสริมการขายแล้ว หรือ มีการใช้ข้อความโฆษณาส าหรับการประกันภัยรถยนต์ว่า ให้
ลูกค้าซ่อมอู่ห้างได้ แต่เมื่อถึงเวลาที่ลูกค้ามีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและต้องการซ่อมรถยนต์ กลับบอกว่าเป็นอู่
ในเครือของบริษัทซึ่งเทียบได้กับอู่ห้าง เป็นต้น  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันวินาศภัยรายนี้ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเข้าข่ายการโฆษณา
หลอกลวง ท าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด และเป็นการโฆษณาด้วยการโอ้อวด  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: การหาลูกค้าโดยใช้ข้อความ ภาพโฆษณา หรือหนังสือเชิญชวนเป็นเร่ืองปกติในการท า
ธุรกิจ แต่นายหน้าประกันวินาศภัยต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้ผิดกฎหมายและข้อห้ามทางจรรยาบรรณ และไม่ท า
การโฆษณาเกินความจริง หรือโอ้อวด หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
 
กรณีศึกษาที่ 5 กรณีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยโดยก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อท่ี 6 ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชา-
สัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

ความเป็นมา: นายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประเภท 3+ โดยติดป้ายโฆษณาไว้หน้าส านักงาน ระบุว่า “กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3+ 
คุ้มครองเหมือนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 แต่เบี้ยประกันภัยถูกกว่า” โดยไม่ระบุรายละเอียด
เพิ่มเติม และเมื่อลูกค้าเข้ามาสอบถามก็แจ้งเพียงว่าความคุ้มครองเหมือนกันแต่เบี้ยประกันภัยถูกกว่า  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันวินาศภัยรายนี้ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากการโฆษณาดังกล่าว
เป็นการโฆษณาหลอกลวงท าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: การหาลูกค้าโดยใช้ข้อความ ภาพโฆษณา หรือหนังสือเชิญชวนเป็นเรื่องปกติในการท า
ธุรกิจ แต่นายหน้าประกันวินาศภัยต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้ผิดกฎหมายและข้อห้ามทางจรรยาบรรณ และไม่ท า
การโฆษณาเกินความจริง หรือโอ้อวด หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
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