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Insurance Intermediary 
คนกลางประกนัภัย 

คือ ผู้ที่เป็น  

ตัวแทนของผู้บริโภคในการธุรกรรมประกันภยั 
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Insurance Intermediary 

พระราชบญัญัตปิระกันวินาศภยั พ.ศ. 2510 มาตรา 4 และ  
พระราชบญัญัตปิระกันชีวิต พ.ศ. 2510 มาตรา 5  

ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า ตัวแทนประกันภยั/ชีวิต และ นายหน้าประกันวินาศภยั/
ชีวิต ดังนีค้ือ 

ตัวแทนประกันวนิาศภัย/ชีวติ (Agent)  
ผู้ซึง่บริษัทมอบหมายให้ท าการชกัชวนให้บคุคลท าสญัญาประกนัภยั/ชีวิต กบับริษัท 

นายหน้าประกันวนิาศภัย (Broker)  
ผู้ซึง่ชีช้่องหรือจดัการให้บคุคลท าสญัญาประกนัภยั/ชีวิต กบับริษัทโดยหวงับ าเหน็จ
เน่ืองจากการนัน้ 



ตวัแทนประกันวินาศภยั (Agent) ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านัน้ 

3 

Type of Insurance Intermediary  

นายหน้าประกันวนิาศภยั (Broker) เป็นได้ทัง้บุคคลธรรมดาหรือ นิตบิุคคล 



Role of Insurance Intermediary 

• ท าหน้าที่ เฉพาะการชักชวนให้
บคุคลเข้าท าสญัญาประกนัภยักบั
บริษัทผู้ รับประกนัภยัเทา่นัน้  

ตัวแทนประกันวนิาศภยั  • ท าหน้าที่ " ชีช่้อง " หรือ " จัดการ " 

• ชีช้่อง หมายถงึ การแนะน า หา
ช่องทาง ให้ผู้ เอาประกนัภยั เข้าท า
สญัญากบัผู้ รับประกนัภยัจนส าเร็จ 

• จดัการ หมายถงึ การกระท าใด ๆ อัน
เหมาะสมและจ าเป็นเพ่ือให้การท า
สญัญาประกนัภยั ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี รวมถงึการเข้าเจรจาต่อรอง
เง่ือนไข หรือข้อคุ้มครองตา่ง ๆ และการ
ตกลงจ านวนเบีย้ประกนัภยั กบัผู้ รับ
ประกนัภยัด้วย 

นายหน้าประกันวินาศภยั  

4 อ้างอิงข้อมลู : ส านกังาน คปภ. 



Type of Insurance Intermediary  
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Broker Agent 

เป็นตัวแทน
ของลูกค้า 

เป็นตัวแทนของ
บริษัทประกันภยั 



Top 20 Insurance Broker 

6 อ้างอิงข้อมลู : A.M.BEST 2016 



ท าไมต้องมีคนกลาง 

• ด้านการบริหารความเส่ียง 
• แนะน าผลิตภณัฑ์ประกันภยัที่เหมาะสม 

เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริโภค 

เป็นตัวกลางในการเผยแพร่ข้อมูลในธุรกิจประกันภยั 

สร้างการแข่งขันเชงิคุณภาพให้กับตลาดประกันภยั 

• ผลิตภณัฑ์ประกันภยั 
• การให้บริการเชงิคุณภาพ 

พัฒนาอุตสาหกรรมประกันภยั 
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ประโยชน์ของคนกลาง 

ช่วยลดค่าใช้จ่ายของลูกค้า 

ลูกค้าได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเส่ียง
ภยัของตนเอง 

ได้รับค าแนะน าและการบริการเม่ือเกดิความ
เสียหาย 

ลดขัน้ตอนความยุ่งยากในการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน 

จัดหาลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมายแก่บริษัทประกันภยั 

ขยายฐานรายได้ให้แก่บริษัทประกันภยั 

ช่วยพัฒนาคุณภาพการบริการ 

ให้ข้อมูลผู้บริโภคแก่บริษัทประกันภยั 

ช่วยท าให้บริษัทประกันภยัเป็นที่ รู้จักในตลาดผู้บริโภค 
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Customer Insurance Company 



Intermediary by channel 
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Traditional Tele Sale Bancassurance Digital 



In Thailand, intermediately is 90% of total premiums in 2016.  

Source: OIC and Sigma No. 3/2017, Swiss Re  Source: OIC and Sigma No. 3/2017, Swiss Re  

Agent 16% 

Bancassurance 13% 

Direct & Other 3.6% 
Telemarketing 5% Internet 0.4% 

SHARE BY PREMIUM 

Non-Life Premium 2016 :  211,813  ล้านบาท   

Broker 56% 

Worksite 6% 



Non-life insurance sector in Thailand is 
growing and ranked 34th in the world and 

1st in AEC measured by premium volume in 
2016.   

Thailand 
6,913 Million USD 

(2016) 

Avg. Annual Growth Rate 

9.2% 
2012-2016 

Source: OIC and Sigma No. 3/2017, Swiss Re 



In Thailand, broker generated close to 60% of total premiums 
and over 50% of policies sold in 2016.  

Source: OIC and Sigma No. 3/2017, Swiss Re  

Internet channel has  
the highest premium 
growth around 20% 
from the last year.  

20%  
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Customers 



Emerging of Technology 
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เกดิปี  2508 - 2523 เกดิปี  2489 - 2507 เกดิปี  2524 - 2543 เกดิปี  2544 ขึน้ไป 





การเปลีย่นแปลงของวงการประกนัภัย 



การเปลีย่นแปลงของวงการประกนัภัย 

ลูกค้ามีความอดทนน้อยลง โวยเสียงดังขึน้ เพราะมี social Media 

ลูกค้าต้องการความสะดวกสบายในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการช าระเงนิ และ ค่าสินไหมทดแทน  

เบ่ือการน าเสนอแบบเดมิๆ ต้องการการส่ือสารหลายระดับ เป็นผู้หาข้อมูล ผู้ซือ้ และ ผู้แนะน าต่อ 

สามารถเข้าถงึข้อมูลและผลิตภณัฑ์ได้มากขึน้ 

มีความต้องการมากขึน้ และ เฉพาะตัวมากขึน้ 

มีความจงรักภกัดีน้อย สินค้าที่โดนใจ เป็นเร่ืองส าคัญ 

ลูกค้า 



ตัวอย่างการร้องเรียน 



การเปลีย่นแปลงของวงการประกนัภัย 

การซ้ือขายทีง่่าย และครบวงจร 



การเปลีย่นแปลงของวงการประกนัภัย 

ต้องเป็นแบบที่ได้ใช้ 

เหมาะกับความต้องการเฉพาะตัว (Life Style)และปรับแต่งได้ตามความต้องการ 

ไม่ซับซ้อนและคุ้มค่า 

เน้นความสะดวกสบายของลูกค้า ด้วยความทนัสมัย 

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่รวดเร็ว 

สินค้า 



การเปลีย่นแปลงของวงการประกนัภัย 

สินค้า 

Cyber Risk 

Drone Gadget 

Gap Insurance 

Engine  
Extended Warranty 



การเปลีย่นแปลงของวงการประกนัภัย 

ช่องทางการจ าหน่ายที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 

ช่องทางการจ าหน่ายต้องถูกที่ถูกเวลา 

สร้างความต่ืนเต้น เรียกความสนใจของลูกค้า 

เน้นการบริการครบวงจร 

ช่องทางการจ าหน่าย 



การเปลีย่นแปลงของวงการประกนัภัย 

เข้าใจได้ง่ายขึน้ 

ผู้บริโภคเหน็
ประโยชน์มากขึน้ 

ลูกค้าต้องการซือ้
ด้วยตนเอง 

การแข่งขัน
การตลาดสูงขึน้ 

เข้าใจยาก 

ไม่เป็นที่ยอมรับ 

ต้องถูกบงัคับจงึจะ
ซือ้ 

ไม่ค่อยมีการแข่งขัน
ทางการตลาด 

Last 5 year Now 



การเปลีย่นแปลงของวงการประกนัภัย 

บริษัทประกนัภัย 

นายหน้าประกนัภัย 

ตัวแทนประกนัภัย 

ธนาคาร / สถาบนัการเงนิ 

Internet Investor 

Start Up 

เจ้าของธุรกจิขนส่ง 

เจ้าของธุรกจิอื่นๆ 

Player of Insurance Market 



การเปลีย่นแปลงของวงการประกนัภัย 

New Player of Insurance Market 



การเปลีย่นแปลงของวงการประกนัภัย 

New Player of Insurance Market 



การเปลีย่นแปลงของวงการประกนัภัย 

New Platform of Insurance Market 



คนกลางในอนาคต  



คนกลางในอนาคต 

เข้าใจลูกค้า 

ฉลาดกว่าลูกค้า 

ไม่ปฏิเสธเทคโนโลย ี

ให้ความส าคญักบัการบริการ 



Thank You  
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         บทบาท และหนา้ท่ี 

• คุ้มครองสง่เสริมสนบัสนนุธรุกิจและสวสัดิภาพของนายหน้าประกนัภยั และร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ บริษัท
ประกนัชีวิต และบริษัทประกนัภยั เพ่ือช่วยให้กิจการประกนัภยัมีคณุคา่ต่อสงัคมกว้างขวางยิ่งขึน้ 

• รักษาความสามคัคีของกลุม่สมาชิก 

• สนบัสนนุและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอปุสรรคข้อขดัข้องต่างๆ รวมทัง้เจรจาท าความตกลงกบัภายนอกเพ่ือ
ประโยชน์ของสมาชิกสว่นรวม 

• ท าการวิจยัเก่ียวกบัการประกอบอาชีพนายหน้าประกนัภยั แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และจดัท า
ข้อมลูสถิติด้านประกนัภยั 

• สง่เสริมคณุภาพของนายหน้าประกนัภยัให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และก ากบัดแูลสมาชิกได้ 

• เพ่ือให้ความช่วยเหลือและบริจาคการกศุลตอ่ผู้ ท่ีต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัการประกนัภยั 

• เป็นสว่นกลางในการประสานงานกบัสมาคมอ่ืนทัว่โลก 

• ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือบคุคลภายนอกในการประกอบอาชีพนายหน้าประกนัภยั 

• เพ่ือสง่เสริมสขุภาพ พลานามยั และการกีฬาแก่สมาชิกของสมาคม 
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ตวัอยา่งส่ือประชาสมัพนัธ์ของสมาคมฯ 
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Thank You  


