
          
แนวทางการจัดท า 

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย 
 
 

ชื่อนิติบุคคล  ……………………………………………….……………………………………….. 

ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยเลขที.่........................................................................... 

ที่อยู่ ……………………………………………….……………………………………….. 

หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………….……………………………………….. 

หมายเลขโทรสาร ……………………………………………….……………………………………….. 

เว็บไซต์ ……………………………………………….……………………………………….. 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์(email address)……………………………………………....…….................…………. 

จัดท าโดย ……………………………………………….….…………………………………….. 

วันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. ............ 

 
เสนอต่อ ส านักงาน คปภ. 

วัตถุประสงค์เพ่ือ (   )  ประกอบการพิจารณายื่นขอจัดตั้งนายหน้านิติบุคคลประกันชีวิตหรือ 
 ประกันวินาศภัย หรือเพื่อ 

 (   )  ประกอบการพิจารณายื่นขอต่อใบอนุญาตนายหน้านิติบุคคลประกัน 
 ชีวิตหรือประกันวินาศภัย    
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รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย 
 

1. บทสรุปผู้บริหาร (executive summary) เป็นการสรุปข้อมูลที่ส าคัญ ภายใน 1-2 หน้ากระดาษ โดยมีข้อมูลดังนี้ 

• แนวความคิดและเหตุผลในการด าเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัย 

• วิสัยทัศน์ (vision) อธิบายถึงอนาคตของนิติบุคคลที่ต้องการจะให้เกิดขึ้น และสะท้อนถึงศักยภาพของนิติ

บุคคลในปัจจุบัน 

• พันธกิจ (mission) อธิบายถึงภารกิจหลักที่นิติบุคคลต้องการด าเนินการ และแสดงถึงขอบเขตในการด าเนิ น

ธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

• ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ประสงค์จะน าเสนอขายต่อลูกค้า 

• รูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

• สภาวะตลาด สภาพทั่วไปตลาดประกันภัย และสภาวะการแข่งขันในธุรกิจนายหน้าประกันภัย  

• ความสามารถทางการแข่งขันของนิติบุคคล วิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัย การใช้ช่องทางการน าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

• ตลาดเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

• กลยุทธ์ทางการตลาด การเลือกช่องทางจัดจ าหน่ายเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ช่องทางการให้บริการ 

วิธีการส่งเสริมการตลาด 

• รูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการของนิติบุคคล นโยบายหรือแผนงานในอนาคตของนิติบุคคล 

• สรุปผลทางการเงินประมาณการเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สรุปผลก าไรธุรกิจ พร้อมทั้งอธิบายถึงการประสบ

ความส าเร็จของนิติบุคคลโดยการก าหนดวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การก าหนดรายได้ในปีแรก

ของการด าเนินงาน การขยายสาขาและเพ่ิมจ านวนพนักงานในการด าเนินงานปีที่สอง และการเติบโตของรายได้และ 

ผลก าไรจากการด าเนินงานปีที่สาม เป็นต้น 

• แหล่งเงินทุน วิธีการที่จะได้มาซึ่งเงินทุน 
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2. ข้อมูลของนิติบุคคล 

(  ) กรณีการขอรับใบอนุญาตใหม่ (ด าเนินการตั้งแต่ข้อ 2.2 เป็นต้นไป) 
(  ) กรณีการต่ออายุ และยังไม่ได้ยื่นแผนประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย (ด าเนินการตั้งแต่ข้อ 2.1 เป็นต้นไป) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 ประวัติความเป็นมา สรุปประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งนิติบุคคล ความรู้ ประสบการณ์ และหลักการ
ด าเนินธุรกิจของผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงส าคัญท่ีเกิดข้ึน ความส าเร็จและอุปสรรคในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

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

2.2 ข้อมูลธุรกิจนายหน้าประกันภัย แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ 

• ชื่อนิติบุคคล 

• ทุนจดทะเบียน 
(  )  การประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต  
(  )  การประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย 

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

2.3 รายนามคณะกรรมการของนิติบุคคล แสดงรายนามคณะกรรมการของนิติบุคคลทั้งหมด ตามที่ปรากฏใน
หนังสือรับรอง 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1.   
2.   
3.   

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

2.4 รายนามผู้มีอ านาจการลงนามผูกพันนิติบุคคล แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอ านาจการลงนามผูกพันของนิติ
บุคคล ตามท่ีปรากฏในหนังสือรับรองนิติบุคคล 

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

2.5 รายชื่อผู้ถือหุ้น/สัดส่วนการถือครอง แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับปัจจุบันที่คัดจากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.    
2.    
3.    

 รวมจ านวนหุ้น   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.6 ประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันภัย แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และผลงานที่ผ่านมา/ความสามารถ/รางวัลที่ได้รับ 

A.   ชื่อ -นามสกุล.............................................................. อายุ....................... 
  การศึกษา  
           ระดับ ……………………… จาก............................... ปี พ.ศ.......................... 
           ระดับ ……………………… จาก............................... ปี พ.ศ.......................... 
          ระดับ ……………………… จาก............................... ปี พ.ศ.......................... 
 ประสบการณ์ท างาน 
           ปี พ.ศ............ปี พ.ศ.............นิติบุคคล..................................... ต าแหน่ง................................. 
  ปี พ.ศ............ปี พ.ศ.............นิติบุคคล..................................... ต าแหน่ง................................. 
  ปี พ.ศ............ปี พ.ศ.............นิติบุคคล..................................... ต าแหน่ง................................. 
 ผลงาน / ความสามารถ / รางวัลที่ได้รับ 
 ................................................................................................................. ปี พ.ศ..... ............................. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B.   ชื่อ -นามสกุล.............................................................. อายุ....................... 
  การศึกษา  
           ระดับ ……………………… จาก............................... ปี พ.ศ.......................... 
           ระดับ ……………………… จาก............................... ปี พ.ศ.......................... 
          ระดับ ……………………… จาก............................... ปี พ.ศ.......................... 
 ประสบการณ์ท างาน 
           ปี พ.ศ............ปี พ.ศ.............นิติบุคคล..................................... ต าแหน่ง................................. 
  ปี พ.ศ............ปี พ.ศ.............นิติบุคคล..................................... ต าแหน่ง................................. 
  ปี พ.ศ............ปี พ.ศ.............นิติบุคคล..................................... ต าแหน่ง................................. 
 ผลงาน / ความสามารถ / รางวัลที่ได้รับ 
 ................................................................................................................. ปี พ.ศ................ .................. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.7 แผนผังองค์กร แสดงแผนผังการบริหารจัดการ (organization chart) แสดงโครงสร้างการบังคับบัญชา และ
ส่วนงานต่างๆของนิติบุคคล รวมถึงการแสดงจ านวนพนักงานหรือบุคลากรในแต่ละส่วนงาน 

 
ตัวอย่าง 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8 หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากร  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรหลักที่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการธุรกิจ 

A.   ชื่อ ………………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง ………………………………………………………………………………………… 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ……………………………………………….……………………………………….. 
การศึกษา/คุณสมบัติ ……………………………………………….……………………………………….. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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B.   ชื่อ ………………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง ………………………………………………………………………………………… 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ……………………………………………….……………………………………….. 
การศึกษา/คุณสมบัติ ……………………………………………….……………………………………….. 

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

2.9 แผนงานด้านบุคลากรนายหน้าประกันภัย แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนและคุณภาพของบุคลากร 
รวมทั้งการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันภัย 

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

2.10 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ อธิบายถึงหลักการในการด าเนินธุรกิจของนิติบุคคล เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
เช่น การเป็นนายหน้าอิสระที่ไม่ขึ้นอยู่กับนิติบุคคลประกันภัยแห่งใดแห่งหนึ่ง การค านึงถึงความต้องการของลูกค้าแต่
ละรายโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ และการรักษาภาพลักษณ์ในการดูแลลูกค้า ความเป็นธรรม และความ
เชี่ยวชาญ 

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

2.11 ขั้นตอนการเริ่มด าเนินงาน อธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มด าเนินงานในกรณีที่ธุรกิจเริ่ม
ด าเนินการใหม่ เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจหรือการด าเนินการ
จนถึงเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

ล าดับ รายการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
1.    
2.    
3.    

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

3. แนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย  

3.1 แผนการประกอบธุรกิจในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปีข้างหน้า เช่น เงินลงทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย ปริมาณ
ธุรกรรม แผนการจัดการทรัพยากรบุคคลในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของนิติบุคคล และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย เป็นต้น 

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

3.2 วัตถุประสงค์ในการน าเสนอแนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ อธิบายเหตุผลในการเขียนแนวนโยบาย
และแผนการประกอบธุรกิจ อาทิ ใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นค าขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย 

 1. …………………………………………………………………………..…………………………………………………….………. 
 2. ……………………………………………………………………………..………………………………………………….………. 
 3. …………………………………………………………………………..…………………………………………………….………. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.3 เงินลงทุน อธิบายถึงรายละเอียดแหล่งที่มาของเงินทุน โดยส่วนใหญ่จะแยกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนเงินลงทุนจาก
ผู้ถือหุ้น และส่วนที่เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

        
ล าดับ รายการ ทุนผู้ถือหุ้น เงินร่วมลงทุน 

(ถ้ามี) 
เงินกู้  
(ถ้ามี) 

1.     
2.     
3.     

 รวม    
  

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

3.4 ประมาณการรายได้ ประมาณการเกี่ยวกับรายได้ของนิติบุคคล 
                      หน่วย : บาท 

รายการ ปี XXXX ปี XXXX ปี XXXX 
 xxx xxx xxx 

 xxx xxx xxx 

 xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx 

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

 3.5 ประมาณการค่าใช้จ่าย ประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล เช่น เงินเดือนพนักงาน และค่าใช้จ่าย
ส านักงาน (ค่าเช่าส านักงาน ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าวัสดุส านักงาน) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
                     หน่วย : บาท 

รายการ ปี XXXX ปี XXXX ปี XXXX 
 xxx xxx xxx 

 xxx xxx xxx 

 xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx 

 

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

3.6 ผลิตภัณฑ์ประกันภัย อธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะผลิตภัณฑ์ประกันภัย เช่น ความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.7 ปริมาณธุรกรรม แสดงประมาณการเก่ียวกับการชี้ช่องในส่วนที่เกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย จ านวนกรมธรรม์ฯ 

กรณีการชีช้่องด้านการประกันชีวิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กรณีการชี้ช่องด้านการประกันวินาศภัย 

 

ประเภท 

ปี XXXX ปี XXXX ปี XXXX  
สัดส่วน 
 

จ านวน
กรมธรรม์ฯ 

เบี้ย
ประกันภัย 

จ านวน
กรมธรรม์ฯ 

เบี้ย
ประกันภัย 

จ านวน
กรมธรรมฯ์ 

เบี้ย
ประกันภัย 

อัคคีภัย xxx xxx xxx xxx xxx xxx  
รถยนต์ 

- ภาคบังคับ 
- ภาคสมัครใจ 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 

xxx 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 

xxx 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 
xxx 

 

ทางทะเลและ
ขนส่ง 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx  

เบ็ดเตล็ด xxx xxx xxx xxx xxx xxx  
รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx  

 

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

3.8 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย  แสดงถึงการให้บริการอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจนายหน้าประกันภัย เช่น บริการที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง  

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

ข้อมูลการเงิน 
(  ) กรณีการขอรับใบอนุญาตใหม่ (ด าเนินการตั้งแต่ข้อ 4 เป็นต้นไป) 
(  ) กรณีการต่ออายุ และยังไม่ได้ยื่นแผนประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย (ด าเนินการตั้งแต่ข้อ 3.9 เป็นต้นไป) 

 

 

 

ประเภท 

ปี XXXX ปี XXXX ปี XXXX 
สัดส่วน จ านวน

กรมธรรม์ฯ 

เบี้ย
ประกันภัย 

จ านวน
กรมธรรมฯ์ 

เบี้ย
ประกันภัย 

จ านวน
กรมธรรมฯ์ 

เบี้ย
ประกันภัย 

สามัญ xxx xxx xxx xxx xxx xxx  
อุตสาหกรรม xxx xxx xxx xxx xxx xxx  
กลุ่ม xxx xxx xxx xxx xxx xxx  

รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx  
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3.9 งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินที่แสดงฐานะการเงินของนิติบุคคล ภาระผูกพันในการช าระหนี้ และส่วนทุน
ของนิติบุคคล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยประกอบด้วย 3 รายการคือสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
 

ชื่อนิติบุคคล .......................................................... 
งบแสดงฐานะการเงิน  

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม.......และ....... 
 

                                                              (หน่วย : บาท) 
   ปี XXXX ปี XXXX  
สินทรัพย์      
  สินทรัพย์หมุนเวียน 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
     เงนิลงทุนชั่วคราว 
 ลูกหนี้การค้า 
 ลูกหนี้อื่น 
 รายได้ค้างรับ 
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
  หลักทรัพย์วางประกัน 
  ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 
  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
รวมสินทรัพย์ 

หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น 
 หนี้สินหมุนเวียน 
 เจ้าหนี้การค้า 
 เจ้าหนี้อ่ืน 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 รวมหนี้สินหมุนเวียน 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 
รวมหนี้สิน 

 
 



 11 

 (ต่อ) 
ชื่อนิติบุคคล .......................................................... 

งบแสดงฐานะการเงิน  

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม.......และ....... 
 

                                                              (หน่วย : บาท) 
   ปี XXXX ปี XXXX  

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ทุนจดทะเบียน 
  หุ้นสามัญ.......หุ้น มูลค่าหุ้นละ.....บาท 

 ทุนที่ออกและช าระแล้ว 
  หุ้นสามัญ.......หุ้น มูลค่าหุ้นละ.....บาท 

 ก าไรสะสม 
  จัดสรรแล้ว ส ารองตามกฎหมาย 
  ยังไม่ได้จัดสรร 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมเจ้าหนี้และส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.10 งบก าไรขาดทุน เป็นงบการเงินแสดงผลการด าเนินงานของนิติบุคคลในรอบระยะเวลาหนึ่งโดยประกอบด้วย 
3 รายการหลักประกอบด้วย ตัวเลขแสดงรายได้จากค่าบ าเหน็จ ตัวเลขแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆหรือต้นทุน และผลต่างของ
ตัวเลข จะเป็นผลก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 

 
ชื่อนิติบุคคล .......................................................... 

งบก าไรขาดทุน  

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม.......และ....... 
 
 

                                                              (หน่วย : บาท) 
   ปี XXXX ปี XXXX 
รายได้      
 รายได้จากค่าบ าเหน็จ/นายหน้าประกันภัย  
 รายได้อ่ืน 
รวมรายได้  

ค่าใช้จ่าย 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายอื่น 
รวมค่าใช้จ่าย 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ก าไร(ขาดทุน)สทุธิ 

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

4. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ตลาด (ขยายความจากบทสรุปผู้บริหาร) 

4.1 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด อธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ และ
สภาพโดยรวมของธุรกิจประกันภัยลักษณะการเติบโตของธุรกิจ 

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

4.2 ส่วนแบ่งทางการตลาด อธิบายถึงรายละเอียดส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจประกันภัยภายใต้ส่วนแบ่งตลาดที่มีอยู่ 

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

4.3 แนวโน้มทางการตลาด อธิบายถึงรายละเอียดในเชิงตัวเลขหรือประมาณการตลาดในอนาคต ในส่วนของ
ยอดขายรวมถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้น/ลดลง ทั้งท่ีเป็นตัวเลขหรือเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นตท์ี่เปลี่ยนแปลง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.4 ตลาดเป้าหมาย อธิบายถึงรายละเอียดของสภาพตลาดโดยทั่วไป กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

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

4.5 ลักษณะของลูกค้า อธิบายถึงรายละเอียดทั่วไปของลูกค้าที่มีอยู่ในตลาดเป้าหมาย 

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

4.6 สภาพการแข่งขัน อธิบายถึงข้อมูลด้านสภาวะการแข่งขันของธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่มีอยู่ในตลาด รวมถึง
แนวโน้มสภาวะการแข่งขันว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในระดับใด 

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

4.7 แผนการตลาด  

  4.7.1 กลุ่มตลาดเป้าหมาย อธิบายถึงรายละเอียดประเภท/กลุ่มลูกค้าที่จะน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
พร้อมเหตุผลประกอบ 

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

  4.7.2 กลยุทธ์ทางการตลาด อธิบายถึงวิธีการหรือกระบวนการที่จะน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพ่ือให้ถึง
กลุม่ลูกค้าเป้าหมาย 

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

  4.7.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ าหน่าย อธิบายถึงให้เห็นถึงวิธีการก าหนดช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือการ
ให้บริการ เพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. แผนภาพ ระบบงาน เทคโนโลยี ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้อง ซึ่งต้องมีรายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับ
ระบบงานอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

 1) การรับเบี้ยประกันภัยและการออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกครั้งที่
มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทประกันภัย 
 2)  การน าส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัย 

 3)  การส่งรายงานตามแบบและรายการที่คณะกรรมการหรือนายทะเบียนก าหนด 

 
ตัวอย่าง : 
   

แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย 
 

             (4) 
(1)                                (2)                     (3)   ช าระค่าเบี้ยประกันภัย 

  ผู้เอาประกันภยัติดต่อ                     บริษัทฯเสนอแบบ                               ผู้เอาประกันภัย  
เพื่อสอบถามการประกันภยั        กรมธรรม์ประกันภยั                           ตกลงท าประกันภัย 
         
        
                   (4) 
         ช าระค่าเบีย้ประกันภัยผา่นบริษัทฯ          
                          
 

                  (5) 
          ออกใบเสร็จรับเงินของบริษัทประกันภัย 
                    ใหก้ับผู้เอาประกันภยั 
 

        

                        (6) 
          ส่งมอบกรมธรรม ์

          ให้ผู้เอาประกันภยั 

                     (7) 

 
 

                  (8) 
      น าส่งค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัย 
                    

      

        (9) 
ส่งรายงานตามที่นายทะเบียนก าหนดให ้คปภ.                 

 

 

 

 

บริษัท
ประกันภัย

ภยั 

รายงานการประกันภัย
โดยตรงตามแบบ นปช.1/
นปว.1 และการประกันภัย
ต่อตามแบบ นปช.2/นปว.2 
ให้ยื่นภายใน 30 วันนับแต่
วันสิ้นแต่ละไตรมาส  
  งบการเงินตามแบบรปช.
1/รปว.1 ภายใน 5 เดือน
นับจากวันสิ้นบัญชี                 

เข้าบัญชีส าหรับรับ-จ่าย
เบี้ยประกันภัยของบริษัท
ฯ 
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ขั้นตอนเกี่ยวกับระบบงาน 

6. รายละเอียดเกี่ยวกับส านักงานและสาขา ที่จะประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

             1) สถานที่ตั้ง 

             2) พื้นที่ใช้สอย และอุปกรณ์ส านักงานที่เหมาะสมพร้อมด าเนินกิจการนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยและมี
สัดส่วนที่ชัดเจน  
             3) ผู้ที่จะเป็นผู้จัดการสาขาหรือผู้บริหารสาขา ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ 
             4) รายชื่อนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยที่จะปฏิบัติงานในส านักงานอย่างน้อยห้าคนและในแต่ละสาขา
อย่างน้อยสามคน 

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

6.1 นายหน้าประกันภัยท่ีปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่  (ไม่น้อยกว่า 5 คน) 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 

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

6.2 นายหน้าประกันภัยท่ีปฏิบัติงานในสาขา (ไม่น้อยกว่า 3 คน) 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต 
1.   
2.   
3.   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทั้งนี้ นิติบุคคลไม่ต้องแสดงรายละเอียดตาม 2), 3) และ 4) หากส านักงานหรือสาขานั้นจะมีแต่การชี้ช่องหรือ

จัดการให้บุคคลทั่วไปท าสัญญาประกันภัยเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) โดยบุคคลดังกล่าว
ต้องติดต่อแจ้งท าประกันภัยไปยังบริษัทประกันภัยด้วยตัวเอง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. ภาคผนวก เอกสารประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยแนบเอกสารที่ได้กล่าวอ้างในเนื้อหาหลักของแผนการ
ประกอบธุรกิจเอกสารเหล่านี้อาจมีความยาวซึ่งไม่เหมาะสมจะลงรายละเอียดในเนื้อหาหลักภาคผนวกอาจ
ประกอบด้วย 

• ข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กรเช่นแผ่นพับโบชัวร์ขององค์กรใบอนุญาตใบรับรองต่างๆ 
• ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเช่นแผ่นพับโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเอกสารในเชิงเทคนิคของ

ตัวสินค้า 
• ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดและการขายเช่นข้อความลงโฆษณาหนังสืออ้างอิงตารางกราฟแสดงสถิติเกี่ยวกับ

การตลาดผลการวิจัยตลาดแผนการตลาดเป็นต้น 
• ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเช่นประวัติผู้บริหารผังองค์กรเป็นต้น 
• ข้อมูลอื่นๆเช่นสัญญาข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีจดหมายอ้างอิงเป็นต้น 

 

_____________________ 

 
เอกสารอ้างอิง 
 

รัชกฤช คลองพยาบาล, คูมือการเขียนแผนการประกอบธุรกิจ ธุรกิจบริการ, สวนบริการปรึกษาการเงินและการ
ร่วมลงทุน , ฝ่ายประสานและบริการ SMEs, ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), พิมพ์ครั้งแรก: สิงหาคม 2550. 

 

 

 


