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คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
สารเลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

บและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ธุรกิจประกันชีวิตมีบทบาทเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยเป็น

นุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยเป็น
เครื่องมือที่ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงินให้กับบุคคล ครอบครัว และองค์กรธุรกิจการค้า
งการเงินให้กับบุคคล ครอบครัว และองค์กรธุรกิจการค้า
การลงทุนนต่ออมจากภาคครั
าง ๆ นอกจากนั
ี น้าที่ในการระดมเงินออมจากภาคครัวเรือน
บันการเงินที่มหี น้าที่ในการระดมเงิ
วเรือน้นยังจัดอยู่ในกลุ่มสถาบันการเงินที่มห
่เป็น่สรูามารถ
ปแบบการออมระยะยาวและเป็นการออมที่มีวินัย จึงเป็นแหล่งเงินออมที่สามารถ
และเป็นการออมที่มีวินภายในประเทศที
ัย จึงเป็นแหล่งเงินออมที
ทางเศรษฐกิจและสังคมได้นอาไปลงทุ
ย่างมีประสินทส่ธิงภผลต่
าพ อการขยายตัว และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ละส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงได้ดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงได้ดาเนินการ
ารสร้ า งความรู้ ความเข้าใจด้านการประกัน ภัย สนั บ สนุ น
ฒ นาธุร กิจ ประกัน ภั ย โดยเน้ นการสร้า งความรู้ความเข้าใจด้านการประกัน ภัยสนั บสนุ น
วิตและนายหน้าประกันส่ชีวงิตเสริ
ให้มมีคและพั
วามรู้ความสามารถและ
ะมาตรฐานจรรยาบรรณในวิ
พของบุคลากรประกั
การฝึชาชีกอบรมให้
ความรู้ต่านงภัยๆ แก่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ให้มีความรู้ความสามารถและ
ของประชาชน
มีหัวใจของการบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานจรรยาบรรณในวิชาชีพของบุคลากรประกันภัย

ดประสิทธิภาพ สานักงานคณะกรรมการก
ากับและส่
เสริมรกิจและความเชื่อมั่นของประชาชน
และสร้างภาพพจน์
ที่ดีขงองธุ
ปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกัน
่อขับเคลื่อานภารกิจข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวเพื
ิตและนายหน้
และการเสนอขายผลิตภัณการประกอบธุ
ฑ์ประกันชีวิต ทาให้
ริโภคและ
รกิจผู้บประกั
นภัย ได้ จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกัน
รู้ในวิชาชีพ และให้หน่วชียงานจั
าไปประกอบการ
วิต เพืดอบรมน
่อเป็นแหล่
งอ้างอิงรวบรวมความรู้ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้า
กันชีวิต ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและ
ประกันชีวิต ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทาให้ผู้บริโภคและ
างดีจากคณะกรรมการกลุ่มผลิตคู่มือ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ่วไปได้
ับคาแนะน
ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ประชาชนทั
ร่วมมือในการสนั
บสนุนรการพั
ฒนา าที่ดีจากผู้มีความรู้ในวิชาชีพ และให้หน่วยงานจัดอบรมนาไปประกอบการ
มาย สมเจตนารมณ์ทุกประการ
อบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและ

นายหน้าประกันชีวิต โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการกลุ่มผลิตคู่มือ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช จึงขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนา
(ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ)
เลขาธิการคู่มือฯ ให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย สมเจตนารมณ์ทุกประการ

การกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

(ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มอื ปฏิบตั ิงาน

สาหรับตัวแทนประกันชีวติ

ตช.0

คณะกรรมการกลุ่มผลิต
รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
รองศาสตราจารย์วรรณี ชลนภาสถิตย์
รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์
รองศาสตราจารย์อุทยั วรรณ จรุงวิภู
อาจารย์สุจินต์ พงษ์ศักดิ์
อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์
อาจารย์โอฬาร จันทร์คา
อาจารย์รุ่งอรุณ จันทร์พูล
นางสาววีนา เขาแก้ว

ประธานกรรมการ
กรรมการและบรรณาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้ร่วมผลิต
อาจารย์อภิรกั ษ์ ไทพัฒนกุล
อาจารย์วีณา อร่ามวัฒน์เศรษฐ์
อาจารย์ชัชวาลย์ วยัมหสุวรรณ
อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎิคุณ
อาจารย์ปรีชา ไพบูลย์วุฒโิ ชค
อาจารย์สุนิดา พริบไหว
อาจารย์เจษฎา สุนันท์ชัย
อาจารย์ณวดี เรืองรัตนเมธี
อาจารย์นิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์
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คานา

(3)

คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต เป็นโครงการเพิ่มศักยภาพคนกลางประกันภัย ที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทาการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตสาหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุ
ใบอนุ ญ าตเป็ น ตั ว แทนประกัน ชี วิ ต ตามประกาศส านั กงานคณะกรรมการกากับ และส่ ง เสริม การประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย เรื่อง กาหนดหลักสูตรและวิธีการการอบรมความรู้เกี่ ยวกับการประกันชีวิต สาหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้
พ.ศ. 2556 าประกันชีวิต พ.ศ. 2556
ในการพั ฒ นาคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านส าหรั บ ตั ว แทนประกั น ชี วิ ต มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชได้ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการกลุ่มผลิตซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพ จานวน 9 ท่าน รวมถึง
ผู้ร่วมผลิตภายนอกอีก 9 ท่าน มาเป็นผู้เขียนเนื้อหาตามความรู้ความชานาญในแต่ละด้าน จากนั้นได้มีการส่งงานให้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สานักงาน คปภ. แต่งตั้งอีกจานวนหนึ่ง (ตามรายนามในกิตติกรรมประกาศ) เพื่อพิจารณา ตลอดจน
ให้คาแนะนาในการปรับปรุงให้เนื้อหาของคู่มือดังกล่าวถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น
คณะกรรมการกลุ่มผลิตฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิตเล่มนี้จะอานวย
ประโยชน์แก่ตัวแทนประกันชีวิตและผู้เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม หากยังมีข้อบกพร่องประการใด
ในคู่มือเล่มนี้ คณะกรรมการกลุ่มผลิตฯ ใคร่ขออภัยไว้ ณ ที่นี้
คณะกรรมการกลุ่มผลิตคู่มอื ปฏิบัตงิ านสาหรับตัวแทนประกันชีวติ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมนำไปใช้ในกำรแสวงหำกำไรทำงกำรค้ำ
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(4)

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิตครั้งนี้ สาเร็จได้ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายนอกและภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ได้กรุณา
สละเวลาอันมีค่ามาร่วมให้ความคิดเห็นและคาแนะนาที่ทรงคุณค่ายิ่งจนทาให้การพัฒนาคู่มือดังกล่าวสาเร็จเป็นอย่างดี
คณะกรรมการกลุ่มผลิตขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อทุกท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้
คณะทางานความรู้ เกีย่ วกับการประกันภัยและพัฒนาข้ อสอบหลักสู ตรใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันภัย
นายหน้ าประกันภัย (คาสั่ งสานักงาน คปภ. ที่ (92/2555)
นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา
ประธานคณะทางาน
(ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนา)
นายสมชาย ปัญญาภรณ์
คณะทางาน
(ผู้ช่วยเลขาธิการสายประกันภัยภูมิภาค)
นายสมประโชค ปิยะตานนท์
คณะทางาน
(ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมาย)
ดร.นิรัตน์ ทรัพย์ทวีธรรม
คณะทางาน
ผู้อานวยการฝ่ายวิจยั และวางแผน
(ปฏิบัติงานแทนในสายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง)
นางบุษรา อึ๊งภากรณ์
คณะทางาน
(ผู้แทนสมาคมประกันชีวติ ไทย)
นางสาวกัลยา จุกหอม
คณะทางาน
(ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน์
คณะทางาน
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
คณะทางาน
นางกรีทิพย์ มงคลชัยอรัญญา
คณะทางาน
นายอธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร
คณะทางาน
นายเรืองวิทย์ นันทาภิวฒ
ั น์
คณะทางาน
นายบรรยง วิทยวีรศักดิ์
คณะทางาน
นายชัชวาลย์ วยัมหสุวรรณ
คณะทางานและเลขานุการ
(ผู้อานวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์ช่องทางการจาหน่าย)
นางจันทร์ทิพย์ จิรโรจน์
คณะทางานและผูช้ ่วยเลขานุการ
(ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานช่องทางการจาหน่าย)
นายเจษฎา เลิศศิริวรพงศ์
คณะทางานและผูช้ ่วยเลขานุการ
(ผู้อานวยการส่วนพัฒนามาตรฐานคนกลางประกันภัย)

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมนำไปใช้ในกำรแสวงหำกำไรทำงกำรค้ำ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

(5)
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายในสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
นางสาวกาญจนา แสมขาว
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกากับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 1
นายชนะพล มหาวงษ์
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
นางนภาพร แดดภู่
ผู้อานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนากฎหมาย 1
นางพรเพ็ญ รัศมีโกเมน
ผู้อานวยการฝ่ายกากับทะเบียนธุรกิจและสาขา
นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์ 3
นางสาวราตรี เนตรพระฤทธิ์
ผู้อานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาการคุ้มครองสิทธิ
นางสาวพุทธภรณ์ วงค์รอด
ผู้อานวยการฝ่ายประกันภัยต่อ
ดร.ชญานิน เกิดผลงาม
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง
นางสาววิชสุดา กาญจนบุตร
ผู้อานวยการฝ่ายนโยบายความเสี่ยงบริษัท
นายไมตรี ชนูดหอม
ผู้อานวยการสานักกากับการลงทุนบริษัทประกันชีวิต
นางสาวกฤษณา ศักดิวรพงศ์
ผู้อานวยการส่วนกฎหมายด้านพฤติกรรมทางการตลาด 1

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมนำไปใช้ในกำรแสวงหำกำไรทำงกำรค้ำ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

(6)

สารบัญ

คานา
กิตติกรรมประกาศ

บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวติ
เรื่องที่ 1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวติ และความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิต
กับการฝากเงินกับธนาคาร
เรื่องที่ 1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
เรื่องที่ 1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
เรื่องที่ 1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเกี่ยวกับ
มูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย
เรื่องที่ 1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
เรื่องที่ 1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต
เรื่องที่ 1.7 กองทุนประกันชีวิต
บรรณานุกรม

บทที่ 2 กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับตัวแทนประกันชีวติ
เรื่องที่ 2.1 ความหมายของการประกันชีวติ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต
เรื่องที่ 2.2 สิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันชีวิต
เรื่องที่ 2.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต
บรรณานุกรม

บทที่ 3 แนวทางปฏิบัตใิ นการขาย การจัดการลูกค้า และการให้ คาแนะนาด้ านประกันชีวติ
เรื่องที่ 3.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
เรื่องที่ 3.2 ช่องทางและแนวทางในการขายกรมธรรม์ประกันชีวติ
เรื่องที่ 3.3 การรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์
เรื่องที่ 3.4 การให้คาแนะนาด้านการทาประกันชีวิต
บรรณานุกรม

หน้ า
(3)
(4)
1-1
1-4
1-13
1-21
1-25
1-37
1-45
1-47
1-50
2-1
2-3
2-7
2-14
2-41
3-1
3-3
3-18
3-15
3-25
3-32
3-38

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมนำไปใช้ในกำรแสวงหำกำไรทำงกำรค้ำ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

(8)
(7)

บทที่ 6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิ ดี่ ใี นการให้ บริการพร้ อมทั้งกรณีศึกษา
บทที่ 4 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
ัตทิ ญดี่ ของจรรยาบรรณนายหน้
ใี นการให้ บริการพร้ อามทั
้งกรณี
เรื่องที่ 6.1 ความหมายและความสบาคั
ประกั
นชีวติ ศึกษา

เรื่องที่ 4.1
าคัญของจรรยาบรรณตั
6.2 ความหมายและความส
ความแตกต่างของจรรยาบรรณกั
บกฎหมาย วแทนประกันชีวิต
เรื
เรื่อ่องที
งที่่ 4.2
6.3 ความแตกต่
จรรยาบรรณางของจรรยาบรรณกั
และแนวทางปฏิบตั บิทกฎหมาย
ี่ดีของนายหน้าประกันชีวิต
เรื่องที่ 4.3 จรรยาบรรณกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต
เรื่องที่ 6.4 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต
เรื่องที่ 4.4 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต
เรื่อ่องที
งที่่ 4.5
6.5 คุคุณ
ณลัลักกษณะที
ษณะที่ด่ดีขีของตั
องนายหน้
าประกันนชีชีววิติตและบทบาทนายหน้าประกันชีวติ ที่เป็นนิตบิ ุคคล
เรื
วแทนประกั
บรรณานุกกรม
รม
บรรณานุ

6-1
4-1
6-4
4-4
6-7
4-8
6-9
4-10
6-15
4-17
6-20
4-23
6-23
4-25

รายชื่อผู้เขียน

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมนำไปใช้ในกำรแสวงหำกำไรทำงกำรค้ำ
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมนำไปใช้ในกำรแสวงหำกำไรทำงกำรค้ำ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-3

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ อเนื่อง บริษั ท ประกัน ภัย จึงเลือกใช้ช่องทางในการจัด จาหน่ าย
างมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่
ปรษณีย์ โทรศัพท์
ติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 กาหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
บธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ

บทที่ 1

ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระสาคัญ
ของการประกันชีวติ

ล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
นของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
รได้
ละบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้
ภท และแบบของการประกันชีวิตได้
ะข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

อาจารย์ อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล
อาจารย์ วณ
ี า อร่ ามวัฒน์ เศรษฐ

องของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้
รจัดจาหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้
งกองทุนประกันชีวิตได้

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-2

บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระสาคัญของการประกั
บทที่ 1 ภาพรวมของธุ
นชีวติ
รกิจประกันตช.0
ชีวติ และสรุปสาระส
เรื่องที่

เรื่องที่

(2 ชั่วโมง)

1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกัน1.1
ชีวิตหลั
กับกการฝากเงิ
พื้นฐานของการประกั
นกับธนาคารนชีวิตและความแตกต่า
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเกี่ยวกับ1.4
มูลค่เงืา่อกรมธรรม์
นไขและข้ปอระกั
กาหนดที
นภัย ่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหก
1.7 กองทุนประกันชีวิต
1.7 กองทุนประกันชีวิต

แนวคิด

แนวคิด

1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้ เสีย ในเหตุที่ เ1.อาประกั
การประกั
นภัยนหลั
ชีวกิตสุใช้จหริตลัอย่
กการพื
างยิ่ ง้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกัหลั
บธนาคารในด้
กการใช้จานวนเงิ
านที่การประกั
น การประกั
น นชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับชีวธนาคารมี
ิตจะคุ้มครองชี
สภาพคล่
วิต อพร้งสูองมรั
ฝาก
บสิทธิประโยชน์ทาง
ถอนได้ทุกวัน
ถอนได้ทุกวัน
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรั
2. ธุพรกิย์จลดหย่
ประกันอชีนภาษี
วิตมีปและยั
ระโยชน์
งให้ทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศ ส าหรับ บทบาทของธุ
ประโยชน์ ในด้รากินการพั
จ ประกัฒน ชีนาเศรษฐกิ
วิ ต
จ และสั งคม
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาทด้ า นธุ ร กิ จ การลงทุ นประกอบด้
และบทบาทด้
ว ย บทบาทด้
า นสั ง คมและ
า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ประเทศชาติ
ประเทศชาติ
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่3.มีเงิการประกั
น ปันผล การประกั
นชีวิตแบ่งนได้ชีวเป็ิตนมี 23ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี
ประเภท
้การประกั
คือ ประเภทสามั
นชีวิตยังแบ่ญงได้
ประเภทอุตสาหกรรม
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีเป็พน และแบบเงิ
4 แบบมาตรฐาน
นได้ประจ
คือาหรื
แบบชั
อ ่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อิน ชัวร์แบบบ
รัน ซ์ และแบบ
านาญ และยั
ยูนิตงมีลิแงค์บบพิ
ไลฟ์เศษอีก คือ แบบยูน
อินชัวร์รันซ์
อินชัวร์รันซ์
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญที่เป็นเงื่อนไขที
4. ในกรมธรรม์
่ยินยอม และข้
ประกั
อห้นาชีมวสิตาหรั
จะมีบเงืผู่อ้ นไขและข้อกาหน
เอาประกัน ภั ย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุ คลาดเคลื่ อเอาประกั
น ระยะเวลาบอกล้
น ภัย ได้ แก่างสั
การแถลงข้
ญ ญา อความจริง กา
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที
เป็น่ต้ผู้นเอาประกั
ตลอดจนการใช้
นภัย ชาระเบี
สิทธิเ้ยกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินสาเร็จ และมู
ประกัลนค่มาแล้
าขยายเวลา
วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี
5. ่ยสังภัญยญาเพิ
ที่เกี่ย่มวข้
เติอมงกั
แนบท้
บชีวาิตยกรมธรรม์
เพื่อเพิ่ม ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ อเนื่อง6.บริเพื
ษั ท่ อประกั
ให้ ธุรกินจภัประกั
ย จึงเลืนอชีกใช้
วิต เติชบ่อโตอย่
งทางในการจั
างต่ อเนื่ดองจาหน่
บริษาั ทยประกัน ภัย จึงเลือกใช้ช่องทางในการจัด จาหน่ าย
างมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตั
หลากหลายช่
วแทนประกั
องทางมากขึ
นชีวิต และนายหน้
้น นอกเหนื
าประกั
อจากช่
นชีวอิตงทางตั
ได้แก่วแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่
ปรษณีย์ โทรศัพท์
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์
ติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้7.ไขเพิ
ตามพระราชบั
่มเติม พ.ศ.2551
ญญัติปกระกั
าหนดให้
นชีวิตจัดพ.ศ.
ตั้ง “กองทุ
2535 นแก้ประกั
ไขเพิน่มเติม พ.ศ.2551 กาหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ทชีี่เกิวดิตจากการเอาประกั
” เพื่อคุ้มครองเจ้านหนี
ภัย้ซในกรณี
ึ่งมีสิทธิไทด้ี่บรริับษชัทาระหนี
ถูกเพิก้ทถอน
ี่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
บธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุ
ใบอนุรกิญจาตประกอบธุ
ประกันชีวิตให้รกิมจีคประกั
วามมัน่ ชีคงวิตและมี
และเพื
เสถี่อพัยรภาพ
ฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ

วัตถุประสงค์

ล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
นของการประกันชีวิตและเปรี
1. ยอธิ
บเทีบายหลั
ยบความแตกต่
กพื้นฐานของการประกั
างระหว่างการประกั
นชีวิตและเปรี
นชีวิตกับยการ
บเทียบความแตกต่ างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
รได้
ฝากเงินกับธนาคารได้
ละบทบาทของธุรกิจประกันชี2.วิตอธิ
ได้บายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้
ภท และแบบของการประกัน3.ชีวิตอธิ
ได้บายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้
ะข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์
4. อธิ
ประกั
บายเงื
นชี่อวนไขและข้
ิต และสิทอธิกเกีาหนดที
่ยวกับมู่สลาคั
ค่าญกรมธรรม์
ในกรมธรรม์
ประกัประกั
น นชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน
ชีวิตได้
องของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้5.ายกรมธรรม์
อธิบายความคุ
ประกั้มนครองของสั
ชีวิตได้ ญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้
รจัดจาหน่ายต่อการเติบโตของอุ
6. ตอธิสาหกรรมประกั
บายช่องทางการจั
นชีวดิตจได้าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้
งกองทุนประกันชีวิตได้ 7. อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-4 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-4

บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส
เรื่องที่ 1.1
หลักพืน้ ฐานของการประกันชีวติ และความแตกต่
เรื่องทีา่ งระหว่ าง
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
การประกันชีวติ กับการฝากเงินกับธนาคาร
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต

1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
เพราะไม่มีผู้ใดรู้ได้ว่าจะมีความเสี่ยงภัยใดเกิดขึ้ นกับตนในอนาคต การเจ็บ1.5
ป่วสัยอาจเกิ
้นในวั
นนี้หารืยกรมธรรม์
อ พรุ่งนี้
ญญาเพิด่มขึเติ
มแนบท้
หรือเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตเมื่อใดก็ได้ หรือแม้แต่การมีอายุยืนยาว ซึ่งถ้าเกิดภัยนั1.6
้นขึช่้นอย่งทางการจั
อมสร้างความสู
ญเสี
ยให้
กับ บโตของอุตสาหก
ดจาหน่
ายกั
บการเติ
ผู้เอาประกันภัยหรือครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ดังนั้นการประกันภัยจึงเป็นเรื1.7
่องสกองทุ
าคัญนทีประกั
่สามารถบรรเทาความ
นชีวิต
เดือดร้อนให้กับผู้เอาประกันภัยได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเรียนรู้ถึงหลักพื้นฐานของการประกันชีวิต และความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิต
แนวคิด
กับการฝากเงินกับธนาคาร ควรเข้าใจคาศัพท์ประกันชีวิตต่าง ๆ ก่อน ดังนี้
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
1. คาศัพท์ เกีย่ วกับการประกันชีวติ
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดเนื้อหา ตัวแทนประกันชีวิตควรทราบคาจากัดความของค
ถอนได้ทุกาศั
วันพ ท์ประกันชีวิตที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเมื่อศึกษารายละเอียดเนื้อหาต่อไป ดังนี้ 2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
1) การประกันชีวิต (Life Insurance) หมายถึง การประกันภัยที่การจ่ายเงินอาศั
ยการทรงชี
หรือการมรณะ
ประโยชน์
ในด้พา นการพั
ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ของบุคคลเป็นเหตุในการจ่าย โดยการเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งไปยัประกอบด้
งบุคคลอื่นวๆย ทีบทบาทด้
่อยู่ในลักษณะ
า นออมทรั พ ย์ บทบาท
การเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน และร่วมกัน เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติ
บุคคลที่สูญเสียชีวิต
2) การประกันภัย (Insurance) เป็นคารวมใช้เรียกทั้งการประกันชีวิตและการประกั
นวินนชีาศภั
ย ซึงได้
่งหมายถึ
3. การประกั
วิตแบ่
เป็น 2งชนิด คือ ชนิดมีเงิน
วิธีการหนึ่งในการบริหารการเสี่ยงภัยด้วยการโอนหรือเฉลี่ยการเสี่ยงภัยไปให้บุคคลอื่นประเภท
ทั้งการประกั
นชีวิต และการ
คือ ประเภทสามั
ญ ประเภทอุตสาหกรรม
ประกันวินาศภัย ก็เป็นการโอน หรือเฉลี่ยภัยไปให้บุคคลอื่นทั้ง 2 ประเภท
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
3) ผู้เอาประกันภัย (Insured) หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัแบบบ
ย านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
อินกชัับวผูร์ร้เอาประกั
ันซ์ นภัย หรือผู้รับ
4) ผู้รับประกันภัย (Insurer) คู่สัญญาฝ่ายที่จะชดใช้จานวนเงินเอาประกันภัยให้
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
ประโยชน์เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในสัญญา
เอาประกั
น ภันยภัยได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
5) ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) ผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกั
ต้น ตลอดจนการใช้
สิทธิเอกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
6) คาขอเอาประกันภัย (Application) คาขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นใบเสนอที่ผเป็ู้ขนอเอาประกั
นภัยยื่นเสนอต่
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
ผู้รับประกันภัย
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
7) กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย (Insurance Policy) หมายถึง ตราสารที่ มี ล ายมื อชื่อของผู้ รับ ประกัน ภัย และมี
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
รายการแสดงวัตถุที่เอาประกันภัย จานวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับประกันภัย วันที่สัญญาเริ่มต้น
และสิ้นสุด และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของผู้เอาประกัน ภัย
และผู้รับประกันภัย

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั
ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-5

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ อเนื่อง8)บริเบีษ้ยั ทประกั
ประกันนภัภัยย(Insurance
จึงเลือกใช้ชPremium)
่องทางในการจั
ด จาหน่
จานวนเงิ
นที่ผาู้เยอาประกันภัยจะต้องชาระให้แก่ผู้รับประกันภัยตาม
างมากขึ้น นอกเหนืสัอญจากช่
องทางตั
วแทนประกั
นชีวริตับและนายหน้
ประกันญชีวญา
ิต ได้หรืแอก่ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงิน เมื่อตนเสียชีวิต
ญา เพื
่อผู้เอาประกั
นภัยจะได้
เงินเมื่อครบกาาหนดสั
ปรษณีย์ โทรศัพท์ (ที่มา: พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)
ติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 กาหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้ร2.ับชหลั
าระหนี
ี่เกิดจากการเอาประกันนชีภัวยติ ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
กพืน้ ้ทฐานของการประกั
บธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัการประกั
ฒนาธุรกินจชีประกั
มีค่งวามมั
่นคง และมี
เสถียรภาพ
วิต คืนอชีสัวิตญให้
ญาซึ
ผู้รับประกั
นภัยตกลงว่
าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจานวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัย

ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายยคืคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิต
ล้ว ผู้ศึกษาสามารถเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน
หลัยกบเที
พื้นฐานการประกั
วิต ประกอบด้
วย 1)นหลั
วกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ 2) หลักสุจริต
นของการประกันชีวิตและเปรี
ยบความแตกต่นาชีงระหว่
างการประกั
ชีวิตกกัเกีบ่ยการ
อย่างยิ่ง 3) หลักการใช้จานวนเงินแน่นอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รได้
ละบทบาทของธุรกิจประกันชี2.1วิตหลั
ได้ ก เกี่ยวกับส่ วนได้ เสี ยอั น อาจเอาประกัน ภั ยได้ (Principle of Insurable Interest) หลั กส่ วนได้ เสี ย
ภท และแบบของการประกั
นชีกวสิตาคั
ได้ ญที่เป็นพื้นฐานของการประกันชีวิต ดั งที่บัญญัติไว้ในมาตรา 863 ว่า “อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้า
ถือเป็นหลั
ะข้อกาหนดที่สาคัญผูในกรมธรรม์
และสิ
ธิเกี่ยทวกัี่เอาประกั
บมูลค่ากรมธรรม์
ระกัท่นานว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด”
้เอาประกันภัปยระกั
มิได้นมชีีสว่วิตนได้
เสียทในเหตุ
นภัยไว้นั้นปไซร้
ซึ่งหมายความว่า ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้ที่ตนได้เอาประกันภัยไว้ ซึ่งอาจจะเป็นชีวิตของตนเอง
องของสัญญาเพิ่มเติหรืมแนบท้
ายกรมธรรม์
นชีเวนืิต่อได้งจากชีวิตและร่างกายนั้นหากบุคคลนั้นได้ถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บ ก็เป็น
อชีวิตของบุ
คคลอื่นปก็ระกั
ได้ แต่
รจัดจาหน่ายต่อการเติ
บโตของอุ
ตสาหกรรมประกั
นชีววิต่าได้
ความเสี
ยหายที
่ไม่อาจประมาณได้
มีราคาเท่าใด จะตีราคาตัวเอง ตีราคาบิดา มารดา หรือภรรยา และบุตรว่ามีราคา
งกองทุนประกันชีวิตเท่ได้าใดนั้นย่อมทาไม่ได้ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียของบุคคลดังกล่าวอาจนามาตีราคาเป็นเงินได้ เช่น
การขาดความอุปการะเลี้ยงดู เป็นต้น ไม่ใช่ราคาของชีวิตที่แท้จริง หากแต่เป็นความเสียหายอันเกิดจากการมรณกรรม
ของผู้ที่เคยอุปการะเลี้ยงดูเรา หรือของผู้ที่เคยทางานให้เราเท่านั้น (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 76-77)
เหตุ ที่ ก ฎหมายบั ง คับ ให้ ผู้ เอาประกัน ภั ย ต้ องมี ส่ วนได้ เสี ย ในชี วิ ต ของผู้ ที่ ต นเอาประกัน ภั ย นั้ น มี เหตุ ผ ล
2 ประการคือ
(1) เพื่อป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยไปทาสัญญาประกันชีวิตของบุคคลอื่นโดยที่ตนมิไ ด้มีส่วนได้เสียกับความ
เป็นหรือความตายของบุคคลที่ตนนามาเอาประกันชีวิตนั้น เพราะจะเป็นการพนันโดยเอาชีวิตคนอื่นเป็นเดิมพันอันเป็น
การขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) เพื่อป้องกันมิให้การฆาตกรรมชีวิตของบุคคลอื่นที่ตนมิได้มีส่วนได้เสียโดยมุ่งหวังที่จะได้รับเงินประกันชีวิต
มาเป็นประโยชน์ของตนเอง เพราะถ้าหากผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในชีวิตบุคคลอื่นแล้ว ก็อาจยอมเสี่ยงต่อ
กฎหมายในการทาการฆาตกรรมเพื่อหวังเงินประกันชีวิต
ดังนั้นกฎหมายจึงได้บัญญัติว่า หากเอาประกันชีวิตของบุคคลที่ตนไม่มีส่วนได้เ สียแล้ว สัญญาประกันชีวิต
ฉบับนั้นก็ไม่มีผลแต่ประการใด อันเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ซึ่งนับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่อาจจะป้องกันการฆาตกรรมเพื่อหวัง
ผลประโยชน์จากเงินเอาประกันชีวิตได้ ในกรณีที่ได้มีการทาสัญญาประกันภัยโดยที่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียใน
ชีวิตของผู้ที่เอาประกันชีวิตไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 กาหนดให้สัญญาประกันภัยย่อมไม่
ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญานั้นไม่ได้

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินแก่ ผู้เอาประกันภัยหรืบทที
อผู้รับ่ 1ประโยชน์
ตามสัญญาประกั
นภัน
ยผูชี้เอา
ภาพรวมของธุ
รกิจประกั
วติ และสรุปสาระส
ประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัย
ส่วนได้เสียของการประกันชีวิตแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ (1) การเอาประกันชีวิตของตนเอง และ (2) การเอา
เรื่องที่
ประกันชีวิตของบุคคลอื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
2.1.1 การเอาประกันชี วิตของตนเอง บุคคลทุกคนย่อมมีส่วนได้เสี1.2
ยในชี
วิต ของตนเอง
และอาจเอา
ประโยชน์
และบทบาทของธุ
รกิจประกันชีวิต
ประกันชีวิตของตนเองได้โดยไม่จากัดจานวน ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยว่ายินดีที่จะเข้าทาสัญญาในอัตราเท่าใด
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
ซึ่งควรคานึ งถึงความเหมาะสม ตลอดจนความสามารถในการชาระเบี้ย ประกั นภัยของผู้เอาประกัน ภัย แต่ล ะราย
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ประกอบด้วย นอกจากนี้ ผู้ รับ ประกัน ภัย จะต้ องพิ จ ารณาถึงรายละเอี ยดเกี่ย วกับ ผู้ ที่ ขอเอาประกันชี วิต เพื่ อน ามา
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ประกอบการพิ จารณาว่าจะรับหรือไม่ เช่น 1) อายุของผู้เอาประกันภัยเป็นปั จจัยสาคัญ ที่ใช้ในการพิ จารณาว่าจะ
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหก
รับประกันชีวิตบุคคลนั้นได้หรือไม่ และเพื่อกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 2) ขนาดของร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้าหนักเกิน
1.7 กองทุนประกันชีวิต
หรือต่ากว่าปกติ 3) สุขภาพ 4) ประวัติส่วนตัว เช่น สูบบุหรี่ หรือดื่มสุราหรือไม่ 5) อาชีพ 6) ที่อยู่อาศัย 7) อุปนิสัย
8) ศี ลธรรม 9) เชื้ อชาติ หรือสั ญ ชาติ 10) ฐานะทางเศรษฐกิ จ 11) แบบของกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย และ 12) มี การ
แนวคิด
เดินทางทางอากาศหรือไม่
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
2.1.2 การเอาประกันชี วิตของบุคคลอื่น ผู้ที่จะเอาประกันชีวิตจะต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลผู้ที่ตนจะ
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
เอาประกันชีวิตถึงขนาดที่เรียกได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของบุคคลนั้น จึงจะถือได้ว่า ผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุ
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ที่ประกันภัยไว้ตามกฎหมาย สาหรับความสัมพันธ์ในระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้ถูกเอาประกันภัยนี้อาจแบ่งออกได้
ถอนได้ทุกวัน
เป็ น 4 ประการคือ 1) คู่สมรส 2) คู่หมั้น 3) บุพ การีและผู้สื บสัน ดาน 4) ญาติ และ 5) ผู้มีความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจ
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
โดยทั่วไป
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
1) คู่สมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และมาตรา 1461 คู่สมรสมีสิทธิใน
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
การทาประกันชีวิตให้กันได้ เพราะถือว่ามีส่วนได้เสียกัน ทั้งนี้เพราะสามีภริยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและมี
ประเทศชาติ
หน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
แต่ถ้าขณะทาสัญญาผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย แต่ต่อมาส่วนได้เสียในเหตุที่
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
ประกันภัยหมดไป จะมีผลกระทบกระเทือนต่อสัญญาประกันชีวิตหรือไม่ เช่น สามีเอาประกันชีวิตภรรยาไว้ ต่อมาหย่า
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
ขาดจากกัน กรณีนี้ไม่มีผลกระทบต่อสัญญาประกันชีวิตที่ทาไว้แต่แรก ทั้งนี้เพราะการพิจารณาส่วนได้เสียในเหตุที่เอา
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
ประกันภัยจะพิจารณาเฉพาะในขณะที่สมัครขอทาประกันชีวิตเท่านั้น ส่วนกรณีสามีภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะถือ
อินชัวร์รันซ์
ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้ถือว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกัน เพราะแม้ว่าจะเป็น
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
ภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากได้สมรสกันตามประเพณีอยู่กินด้วยกันแล้ว แม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเมื่อสามีถึงแก่
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
ความตาย หญิงนั้นก็จะได้รับผลกระทบในการดารงชีวิตอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าในแง่ความสัมพันธ์ในทางกฎหมายจะไม่
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ยอมรับรู้สิทธิในทรัพย์สินที่ร่วมกันทามาหาได้ก็ตาม
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
2) คู่หมั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับคู่หมั้นนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ
ย์ได้บ่มัญเติญัมตแนบท้
ิไว้อาจพิ
จารณา ประกันชีวิต คือส
5. สัญชญาเพิ
ายกรมธรรม์
ได้ว่า ชายหญิงที่เป็นคู่หมั้นกันย่อมมีความผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งหากผิดสัญญาหมั้นก็ความคุ
อาจพิจ้มารณาถู
กบังคับอให้จากสั
ใช้ค่าญญาประกันชีวิต
ครองนอกเหนื
ทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1439 และมาตรา 1441 ที่ถือได้ว่าเป็นส่วนได้เสียในชีวิต
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มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
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กันชีวิต เติ บโตอย่างต่
ของกั
อเนืน่อและกั
ง บรินษั ทดัประกั
งนั้น จึนงภัน่ยาจะพอฟั
จึงเลือกใช้
งเป็ชน่อเหตุ
งทางในการจั
สนับสนุนในการเอาประกั
ด จาหน่ าย นชีวิตของคู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งได้ แต่เงินประกัน
างมากขึ้น นอกเหนืชีอวจากช่
ิตนั้นก็อคงทางตั
วรจะมีวจแทนประกั
านวนพอสมควร
นชีวิต และนายหน้
มิใช่ไม่จากัดาจประกั
านวนนชีวิต ได้แก่
ปรษณีย์ โทรศัพท์
3) บุพการี และผูส้ ื บสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา
ติประกันชีวิต พ.ศ.บุ2535
เติม พ.ศ.2551
ตั้ง “กองทุ
ตร ถือแก้
ได้วไขเพิ
่ามีค่มวามสั
มพันธ์กันอย่กาหนดให้
างใกล้ชิดจัดและถื
อได้ว่านมีประกั
ส่วนได้น เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตาม
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รกฏหมายได้
ับชาระหนี้ทบี่เัญกิญั
ดจากการเอาประกั
นภัาต้
ย ในกรณี
ที่บริษัท้ยงดู
ถูกบเพิุตกรถอน
ติไว้ว่า บิดามารดาจ
องอุปการะเลี
และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน
บธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจกรณี
ประกับุตนรบุ
ชีวิตญให้
มีความมั
เสถียรภาพ
ธรรมกั
บผู้ร่นับคง
บุตและมี
รบุญธรรมจะถื
อว่ามีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 บัญญัติ
ล้ว ผู้ศึกษาสามารถว่า บุตรนอกกฎหมายที่ บิดารับรองแล้วและบุ ตรบุ ญ ธรรมนั้ น ให้ถือว่าเป็ นผู้สืบ สัน ดานเหมือนกับบุ ตรที่ ชอบด้วย
งประมวลกฎหมายนี
้ ” ดังนนัชี้นวจะเห็
นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
นของการประกันชีกฎหมายตามความหมายแห่
วิตและเปรียบเทียบความแตกต่
างระหว่างการประกั
ิตกับการ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน
รได้
ละบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้ 4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่น
เท่ากับความสั
มพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็น
ภท และแบบของการประกั
นชีวิตได้
ก อีกทั้งตามประเพณี
ได้ว่าประเทศไทยมั
ะข้อกาหนดที่สาคัญหลั
ในกรมธรรม์
ประกันชีวิตของไทยแต่
และสิทธิเโกีบราณจะเห็
่ยวกับมูลค่นากรมธรรม์
ประกัน กอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะ
คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สาหรับจานวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจานวนพอสมควรมิใช่
ชีวิตได้โดยไม่
จากันดชีจวานวนเหมื
องของสัญญาเพิ่มเติเอาประกั
มแนบท้านยกรมธรรม์
ประกั
ิตได้ อนกรณีบิดา มารดา กับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควร
ถือว่บาโตของอุ
มีส่วนได้ตเสาหกรรมประกั
สียพอจะให้เอาประกั
รจัดจาหน่ายต่อการเติ
นชีวิตนได้ชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคน
่อยู่ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น
งกองทุนประกันชีวิตทีได้
5) ผูม้ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยทัว่ ไป ซึ่งบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นญาติกันถือว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วน
ได้เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แล้วก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพันธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้
(1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสั มพันธ์เกี่ยวข้อง
กันในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจนาผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วน
นั้นอาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจ
เอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด
(3) ผู้ มี ความสัม พั น ธ์ ระหว่างนายจ้างกับ ลูกจ้ าง ในกรณี ที่ น ายจ้ างเป็ น บุ คคลธรรมดาถ้า
นายจ้างตายลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของ
นายจ้าง ดังนั้นลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็
อาจได้รับความเสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกัน

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ได้ ดังที่จะเห็นได้จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มับทที
กจะมี่ 1กภาพรวมของธุ
ารเอาประกันชีวิตรกลุ
ไว้ กับนบริชีษวัทติ และสรุ ปสาระส
กิจ่มประกั
ประกันชีวิตเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานของตนเอง
2.2 หลักสุ จริ ตอย่ างยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith) ผู้เอาประกั
เรื่องที่ นภัยกับผู้รับประกันภัยต้องมีความ
สุจริตต่อกันในขณะทาสัญญา กล่าวคือผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยข้อความจริงทั1.1
้งหมดในการขอเอาประกั
นภัยนชีซึว่งิตและความแตกต่า
หลักพื้นฐานของการประกั
ฝ่ายผู้รับประกันภัยต้องการทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณารับความเสี่ยงภัยของผู
นภัแยละบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
1.2้เอาประกั
ประโยชน์
หากผู้เอาประกันภัยปกปิด ไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง หรือแถลงข้อความเท็จอั1.3
นมีชนิ
สาระส
าคัญ ผูและแบบของการประกั
้รับประกันภัยมี
ด ประเภท
นชีวิต
สิทธิบอกล้างสัญญาได้ โดยจ่ายคืนเบี้ยประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยชาระไว้
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
สัญญาประกันภัยต้องอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตมาเป็นปัจจัยกาหนดการชดใช้
อผลประโยชน์
1.5 สัจญานวนเงิ
ญาเพิ่มนเติหรื
มแนบท้
ายกรมธรรม์
ตามกรมธรรม์โดยอาศัยวิธีการกระจายการเสี่ยงภัย การที่ผู้รับประกันภัยจะรับประกั
น
ภั
ย
หรื
อ
ไม่
และด้
ว
ยอั
้ย บโตของอุตสาหก
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่าตยกัราเบี
บการเติ
ประกันภัยเท่าใด ขึ้นอยู่กับภาวะการเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภั1.7
ยไม่กองทุ
อาจรูน้ได้ประกั
หากผู
นภัย
นชี้เวอาประกั
ิต
ไม่เปิดเผยข้อมูล ดังนั้นผู้เอาประกันภัยจึงต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการเสี่ยงภัยของตนให้ผู้รับประกันภัยทราบ
หลักสุจริตอย่างยิ่งประกอบด้วย
แนวคิด
1) การเปิดเผยข้อความจริง ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง ดังนี้
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
(1) ข้อความจริงที่ตนรู้หรือควรรู้ข้อความจริงนั้น
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
(2) ข้อความจริงที่เป็นสาระสาคัญต่อการพิจารณารับประกันชีวิต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
2) การไม่แถลงข้อความเท็จ ขณะทาสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกข้อมูลลงในใบคาขอ
ถอนได้ทุกวัน
เอาประกันภัย เพื่อให้ผู้รับประกันภัยพิจารณารับประกันชีวิต ข้อมูลนั้นต้องไม่มีลักษณะดังนี้
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
(1) ข้อความที่แตกต่างจากข้อความจริงอย่างมาก
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
(2) ข้อความที่ทาให้ผู้รับประกันภัยเข้าใจคลาดเคลื่อนและเข้าทาสัญญาด้วย
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
เมื่อผู้รับประกันภัยทราบว่าผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จในสาระสาคัญ
ประเทศชาติ
ซึ่งหากผู้รับประกันภัยรู้แล้วจะบอกปัดไม่ทาสัญญาหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น ก็มีสิทธิบอกล้างสัญญาได้ ครั้นบอก
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ล้างสัญญาแล้วเท่ากับว่าสัญญานั้นไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้ หากไม่ใช้สิทธิบอก
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
ล้าง สัญญานั้นยังคงมีผลบังคับสมบูรณ์
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
ความไม่รู้ของผู้เอาประกันภัยไม่ถือว่าเป็นการปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จ (รายละเอียด
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
ศึกษาได้จาก ตช. 1)
อินชัวร์รันซ์
3) การไม่แถลงอายุคลาดเคลื่อน ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงอายุตามความเป็นจริง
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
การแถลงอายุคลาดเคลื่อนมี 3 กรณี
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
(1) กรณีแถลงอายุน้อยกว่าความจริง แต่ยังอยู่ในพิกั ดอัตราที่รับประกันภัยได้ ผู้เอาประกันภัยจะ
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ได้รับจานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งผลประโยชน์ต่าง ๆ ลดลงตามส่วน โดยเทียบอัตราส่วนกับเบี้ยประกันชีวิตที่ต้อง
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
ชาระตามอายุจริง
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
(2) กรณีแถลงอายุมากกว่าความจริงแต่อายุจริงยังอยู่ในพิกัด ทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องชาระเบี้ย
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
ประกันชีวิตสูงกว่าอัตราที่กาหนดไว้ ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันชีวิตให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-9

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ อเนื่อง บริษั ท ประกั
(3)นหากแถลงอายุ
ภัย จึงเลือกใช้คชลาดเคลื
่องทางในการจั
่อนและอายุ
ด จาหน่
จริงอยู
าย่นอกพิกัดอัตราการรับประกันภัย ผู้รับประกันภัยมี
างมากขึ้น นอกเหนืสิอทจากช่
ธิบอกล้
องทางตั
างสัญวญาได้
แทนประกั
เช่น ผูน้รชีับวประกั
ิต และนายหน้
นภัยถือหลั
าประกั
กไม่ยนอมรั
ชีวิตบประกั
ได้แก่นชีวิตผู้ที่อายุถึง 60 ปีบริบูรณ์ แต่ผู้ขอเอาประกัน
ปรษณีย์ โทรศัพท์ ชีวิตแถลงตอนที่มาขอทาสัญญาประกันชีวิตว่าตนมีอายุ 55 ปี ทั้ง ๆ ที่ตนอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เช่นนี้ หากผู้รับ
ติประกันชีวิต พ.ศ.ประกั
2535นภัแก้ยตกลงท
ไขเพิ่มเติาสัมญพ.ศ.2551
ญาประกันกชีาหนดให้
วิตด้วย สัจัดญตัญาประกั
้ง “กองทุนนชีประกั
วิตนี้ยน่อมเป็นโมฆียะ หากผู้รับประกันภัยใช้สิทธิบอกล้าง
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รสัับญชญา
าระหนี
เท่า้ทกัี่เบกิว่ดาจากการเอาประกั
สัญ ญานั้น ไม่มีผลบั
นภังยคัในกรณี
บตั้งแต่ทตี่บ้นริษผูัท้รับถูกประกั
เพิกถอน
นภัยต้องคืนเบี้ยประกันชีวิต ทั้งหมดให้ แต่กรณี ผู้รับ
บธุรกิจประกันชีวิต ประกั
และเพืน่อภัพัยฒ
ไม่นาธุ
ใช้สริทกิธิจบประกั
อกล้านงชีสัวญิตให้
ญานั
มีค้นวามมั
ยังคงมี
่นคง
ผลบัและมี
งคับเสมบู
สถียรรภาพ
ณ์
2.3 หลักการใช้ จานวนเงินแน่ นอน ความมุ่งหมายของสัญญาประกันชีวิต มิใช่เพื่อจะชดใช้หรือทดแทนความ
เสียหายแก่เจ้าของชีวิต หากแต่มุ่งช่วยเหลือผู้ซึ่งต้องอาศัยพึ่งพิงผู้ซึ่งถึงแก่ความตายไปแล้ว หรือมิฉะนั้นก็เป็นการ
ล้ว ผู้ศึกษาสามารถลงทุนแบบสะสมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของตัวเอง ในกรณีประกันชีวิตโดยอาศัยความทรงชีพของตนเองเป็นประกัน เมื่อ
ยได้ยตบความแตกต่
กลงกันไว้กับผูางระหว่
้รับประกั
นภัยสาหรับนการประกั
นของการประกันชีผูว้เิตอาประกั
และเปรีนยภับเที
างการประกั
ชีวิตกับการนชีวิตเพื่อการทรงชีพ ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับเงิน
จานวนหนึ่งตามที่ตกลงกัน เมื่อผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้
รได้
นชีวิตจึงไม่ใช่สัญ ญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเหมือนกับสัญญาประกันวินาศภัย แต่เป็นสัญญาที่
ละบทบาทของธุรกิจประกันชีสัวญิตญาประกั
ได้
คู่สัญญาฝ่
ภท และแบบของการประกั
นชีาวยหนึ
ิตได้่ง (ผู้รับประกันภัย) ต้องจ่ายเงินจานวนแน่นอนให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) เมื่อความ
่รับประกัปนระกั
ภัยนไว้ชีไวด้ิตเกิและสิ
ดขึ้น ททัธิ้งเนีกี้ ่ยเนืวกั่อบงมาจากว่
าคุณค่าปของชี
ะข้อกาหนดที่สาคัญตายที
ในกรมธรรม์
มูลค่ากรมธรรม์
ระกันวิตมนุษย์นั้ นไม่มีจากัด ดังนั้น จึงไม่มีเงินจานวนใด
มากพอที่จะชดเชยการตายที่เกิดขึ้นได้ แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีอายุถึงช่วงที่ชีวิตของเขาไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้ว
าม แต่าผยกรมธรรม์
ู้รับประกันภัปยระกั
ก็ยนังต้ชีอวงชดใช้
องของสัญญาเพิ่มเติก็มตแนบท้
ิตได้ เงินเป็นจานวนที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาประกันชีวิตนั้น
ดังนัต้นสาหกรรมประกั
สัญ ญาประกันนชีชีววิติตจึได้งมีเหตุแห่งการจ่ายเงิน หรือใช้เงินอยู่ 2 กรณี (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
รจัดจาหน่ายต่อการเติบโตของอุ
งกองทุนประกันชีวิตพาณิ
ได้ ชย์ มาตรา 861 และประกอบกับมาตรา 889) คือ
1) การใช้จานวนเงินโดยอาศัยความทรงชีพของผู้ถูกเอาประกันชีวิต และ
2) การใช้จานวนเงินโดยอาศัยความมรณะของผู้ถูกเอาประกันชีวิต

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-10 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-10

3. ความแตกต่ างระหว่ างการประกันชีวติ กับการฝากเงินกับธนาคาร
บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส
การประกันชีวิต และการฝากเงินกับธนาคาร มีความแตกต่างกันดังตารางต่อไปนี้

เรื่องที่

ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบการฝากเงินกับธนาคารกับการทาประกั
ชีวกติ พื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
1.1นหลั
รู ปแบบ/ลักษณะ
1. การออมทรัพย์/
ความคุ้มครอง

ฝากเงิน
เป็นการออมทรัพย์

2. วัตถุประสงค์ของ ตั้งเป้าหมายการเก็บออมได้
การฝากเงิน/ทา - หากเสียชีวิตก่อนจะได้เงินเท่าที่ฝากไว้
ประกันชีวิต
บวกกับดอกเบี้ยเล็กน้อย
- หากทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ก็ยังต้อง
ฝากเงินต่อไปเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย
3. การรับเงินครบ
กาหนด

4. สิทธิประโยชน์
ทางภาษี

ฝากเท่าใดก็ถอนได้เท่านั้นพร้อมดอกเบี้ย

- ถ้ า เป็ น เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ ดอกเบี้ ย เงิ น
ฝากเกิน 20,000 บาท ต้องเสียภาษีเงินได้
บุ ค คลธรรมดา ถ้ า เป็ น การฝากแบบ
ประจา ดอกเบี้ยจะคิดภาษีตั้งแต่แรก
- เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ ไ ม่ ส ามารถน าไปหั ก
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
าประกั
นชีวติ และแบบของการประกันชีวิต
1.3ทชนิ
ด ประเภท
- ให้ ค วามคุ้ ม1.4
ครองจากการเสี
ชี วิ ต โดย่สาคั
ผู้ รญั บในกรมธรรม์ประกัน
เงื่อนไขและข้อยกาหนดที
ประโยชน์ จะได้ รับ การชดใช้ จานวนเงิน แน่ น อน
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหก
- เป็นการออมทรัพย์
1.7 กองทุนประกันชีวิต

ตั้งเป้าหมายการเก็บออมได้
- แม้ ว่ า จะเสี ย ชี วิ ต ก็ ไ ด้ จ านวนเงิ น ตามที่ ตั้ ง
แนวคิ
ด
เป้
าหมายไว้
1. การประกั้ นนเชิชีวงิก็ตไใช้ม่ ตห้ อลังจ่
กการพื
- หากทุ พ พลภาพถาวรสิ
ายเบี้ ยนฐาน ได้แก่ หลักส
ประกั น ภั ย อี กหลัต่ อกไป
เมื่ อจสิานวนเงิ
้ น สุ ด สั ญน ญาจะได้
การใช้
การประกันชีวิตมีความแต
จานวนเงินตามที
เป้าหมายไว้
ชีว่ติ ั้งจะคุ
้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ผู้เอาประกันภัยได้รถอนได้
ับเงินตามจ
นเอาประกัน
ทุกวัานวนเงิ
น
ภั ย ที่ ท าไว้เมื่ อ ครบก
ญ ญา
2. ธุราหนดสั
กิจประกั
นชีวไม่ิตมีสปามารถถอน
ระโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ออกมาก่ อ นครบกประโยชน์
าหนดสั ญในด้
ญาได้
เว้
น
ู้ เ อา
า นการพัแต่ฒผนาเศรษฐกิ
จ และสั งคม
ประกันภัยต้องการยกเลิ
ก
กรมธรรม์
ป
ระกั
น
ชี
ว
ิ
ต
โดย
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
เวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนครบกาหนดสัญญา
ประเทศชาติ
จะได้ รั บ เงิน มู ล ค่ า เวนคื น ตามที่ ร ะบุ ไว้ในกรมธรรม์
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประกันภัย

ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
- เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ไม่ต้อง
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วร์รันนซ์ชีวิตที่มีระยะเวลาเอา
- เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าอิเบีน้ยชัประกั
ประกั
นชีวกิตลดหย่
จะมีอเงืน่อนไขและข้อกาหน
ประกันชีวิต 104. ปีในกรมธรรม์
ขึ้นไป สามารถยื
่นขอหั
เอาประกันนจภัานวนเงิ
ย ได้ แนก่ตามที
การแถลงข้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็
่จ่าย อความจริง กา
เป็นต้บาท
น ตลอดจนการใช้
สิทธิเ(ง)กี่ยวกับมูลค่ากรมธร
จริง แต่ไม่เกิน 10,000
(ตามมาตรา 47(1)
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
แห่งประมวลรัษฎากร)
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-11
1-11 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ตารางที
อเนื่อง่ 1.1บริ(ต่ษอั ท)ประกัน ภัย จึงเลือกใช้ช่องทางในการจัด จาหน่ าย
างมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่
ฝากเงิน
ทาประกันชีวติ
ปรษณีย์ โทรศัพท์ รู ปแบบ/ลักษณะ
ติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 กาหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน - เงิ น ได้ ที่ จ่ า ยเป็ น ค่ า เบี้ ย ประกั น ชี วิต ส าหรั บ การ
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน ประกันชีวิตแบบบานาญ หรือการประกันชีวิต แบบ
บธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ บานาญและแบบอื่น ตามจานวนที่จ่ายจริง แต่ ไม่

เกิน 90,000 บาท และได้ยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
อี ก ส าหรั บ เงิ น ได้ เ ท่ า ที่ จ่ า ยเป็ น เบี้ ย ประกั น ภั ย
สาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญของผู้มีเงินได้
ล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ที่ได้รับซึ่ง
นของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่างการประกันชีวิตกับการ ต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่ เกิน 200,000
รได้
บาท
และกรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารอง
ละบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้
เลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ภท และแบบของการประกันชีวิตได้
ะข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน หรื อ จ่ า ยเงิ น สะสมเข้ า กองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญ
ข้ า ราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยกองทุ น บ าเหน็ จ
บานาญข้าราชการ หรือจ่ายเงิน สะสมเข้ากองทุ น
องของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้
สงเคราะห์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงเรี ย นเอกชน
รจัดจาหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้
แล้ ว แต่ ก รณี หรื อ จ่ า ยเงิ น ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ใน
งกองทุนประกันชีวิตได้
กองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้ว ย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เงิ น ที่ ไ ด้ จ่ า ย
ดังกล่าวเมื่อรวมคานวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตาม
วรรคหนึ่ ง ต้ อ งไม่ เ กิ น 500,000 บาทในปี ภ าษี
เดียวกัน
(ศึ ก ษารายละเอี ย ดจาก ประกาศอธิ บ ดี ก รม
สรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194/ฉบับที่
261) เรื่อ งก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารเพื่ อ การ
ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ย
ประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญของ
ผู้ มี เงิ น ได้ ตาม วรรค สามของข้ อ 2 (61) แห่ ง
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-12 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-12

ตารางที่ 1.1 (ต่ อ)

บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส

รู ปแบบ/ลักษณะ
6.
5. การกู้เงิน
7.
6. สถาบันที่กากับ
ดูแล

8.
7. สถาบันที่ดูแล
เงินฝาก/เงินออม
ประกันชีวิต

ฝากเงิน
กู้ เงิ น จากธนาคารต้ อ งมี อ สั งหาริ ม ทรั พ ย์
ค้าประกัน
ดาเนิ น ธุรกิ จ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ธนาคาร
พาณิ ชย์ มีธนาคารแห่งประเทศไทยกากับ
ดูแล

สถาบั น คุ้ ม ครองเงิ น ฝาก ตามพระราช
บัญญัติ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ 2551
(เพื่ อ คุ้ ม ครองผู้ ฝ ากเงิ น ในสถาบั น การเงิ น
ในกรณี ส ถาบั น การเงิน ซึ่ งอยู่ ภ ายใต้ค วาม
คุ้มครองถูกปิดกิจการ)

ทาประกันชีวติ

เรื่องทีษ่ัทประกันชีวิต โดยใช้กรมธรรม์ประกัน
กู้เงินจากบริ

ชีวิตค้าประกัน 1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
1.2 ประโยชน์
รกิจประกันชีวิต
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามพระราชบั
ญ แญัละบทบาทของธุ
ติ ป ระกั น ชี วิ ต พ.ศ.
ชนิด ประเภทญและแบบของการประกั
นชีวิต
2535 แก้ไขเพิ่ม1.3
เติมโดยพระราชบั
ญั ติประกันชีวิต
เงื่อนไขและข้
อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.1.42551
มี ส านั ก งานคณะกรรมการ
1.5ม การประกอบธุ
สัญญาเพิ่มเติมแนบท้
ายกรมธรรม์
ก ากั บ และส่ ง เสริ
ร กิ จ ประกั
น ภั ย
(คปภ.) กากับดูแ1.6
ล ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหก
กองทุ นประกัน ชี1.7
วิต กองทุ
(เพื่ อคุน้ มประกั
ครองเจ้
นชีาวหนี
ิต ้ หรือผู้เอา
ประกันภัย ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกั น ภั ย ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต
แนวคิด
ประกอบธุรกิจประกันภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกัน
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
ชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ)

2.

3.

4.

5.

หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ถอนได้ทุกวัน
ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ประเทศชาติ
การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
อินชัวร์รันซ์
ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-13
1-13 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั

เรื่องที่ 1.2
ประโยชน์ และบทบาทของธุรกิจประกันชีวติ

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ อเนื่อง บริษั ท ประกัน ภัย จึงเลือกใช้ช่องทางในการจัด จาหน่ าย
างมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่
ปรษณีย์ โทรศัพท์
ติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 กาหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
บธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ
ธุรกิจประกันชีวิตหรือการประกันชีวิตเป็นแหล่งระดมเงินออมที่สาคัญ มีประโยชน์และบทบาทสาคัญต่อความ
มั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. ประโยชน์ ของธุรกิจประกันชีวติ
นของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
เนื่องจากปัจจุบันบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านประกันชีวิตได้สะดวก และรวดเร็ว ทาให้เกิดความรู้ และ
รได้
ความเข้าใจเรื่องประกันชีวิตดีขึ้นกว่าอดีต และเห็นความจาเป็นและประโยชน์ของการประกันชีวิต ซึ่งมีหลายประการ
ละบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้
ดังนี้ นชีวิตได้
ภท และแบบของการประกั
1.1 ด้ปาระกั
นการให้
ชาตญาณกลั
ะข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์
นชีวิตความคุ
และสิ้ มทครอง
ธิเกี่ยวกับุคบคลมี
มูลค่สาัญ
กรมธรรม์
ประกัวนภัย เมื่อเกิดความกลัวย่อมหาวิธีป้องกันมิให้เกิดภัย
หรือเมื่อเกิดภัยขึ้นก็ย่อมต้องต่อสู้เพื่อให้พ้นภัย หรือให้ภัยเบาบางลง ความต้องการความคุ้มครองจากการเอาประกัน
เป็นวิาธยกรมธรรม์
ีการป้องกันปภัระกั
ยของบุ
่ง ซึ่งพอจะแยกเหตุผลออกได้ 5 ประการสาคัญ คือ 1) เพื่อชาระภาระ
องของสัญญาเพิ่มเติชีมวิตแนบท้
นชีวคิตคลประเภทหนึ
ได้
ทางการเงิ
น ต2)สาหกรรมประกั
เพื่อรายได้ของครอบครั
รจัดจาหน่ายต่อการเติ
บโตของอุ
นชีวิตได้ ว 3) เพื่อรายได้เมื่อเกิดทุพพลภาพ 4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล
งกองทุนประกันชีวิตและ
ได้ 5) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจ
1) เพื่ อชาระภาระทางการเงิน เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายย่อมมีความจาเป็นต้องการใช้จ่ายเงินเกิดขึ้น
ทันทีในบางเรื่อง ซึ่งรายจ่ายเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่ รายจ่ายเหล่านี้ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการปลงศพ หนี้สินของผู้เสียชีวิตซึ่งต้องชาระทันที ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรื่องทรัพย์สินและมรดก
ของผู้เสียชีวิต ค่าภาษีอากรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลถึงแก่ความตาย เช่น ภาษีมรดก เป็นต้น ภาระค่าใช้จ่าย
เหล่านี้เป็นความต้องการรีบด่วน ซึ่งจะเกิดขึ้นทันทีหรือภายในเวลาไม่นานหลังจากเกิดมรณกรรมขึ้น
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ความจาเป็นทางร่างกายได้รับความคุ้มครองและเกิดความมั่นคงแล้ว ประชาชน
ส่วนใหญ่ที่ซื้อความคุ้มครองจากการประกันชีวิต ก็ด้วยเหตุผลเนื่องจากความต้องการทางการเงินที่จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อ
เกิดมรณกรรมขึ้น ผู้เอาประกัน ภัยจะต้องประมาณค่าใช้จ่ายเหล่านี้ และซื้อความคุ้มครองให้มีจานวนพอเพียงที่จะ
ไม่ให้เกิดเป็นภาระแก่ครอบครัว หรือกองมรดกในภายหลัง สาหรับบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่การหาเงินมาเพื่อใช้จ่ายทันที
หลังจากขาดหัวหน้าครอบครัวไปนั้นย่อมไม่ใช่เรื่องที่จะกระทาได้อย่างคล่องตัวนัก
2) เพื่ อรายได้ ของครอบครั ว เมื่อหัวหน้าครอบครัวถึงแก่ความตาย ครอบครัวซึ่งประกอบด้วยภรรยา
บุตร รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวอื่น ๆ ย่อมขาดรายได้ทันที นอกจากความต้องการเงินอย่างเร่งด่วนเพื่อใช้จ่ายใน
ขณะที่หัวหน้าครอบครัวถึงแก่ความตายแล้ว ย่อมเกิดความต้องการเงินเพื่ อใช้จ่ายต่อไปในอนาคต ความต้องการ
เหล่านี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-14 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-14

(1) เพื่อเป็นรายได้ในระยะปรับตัว เมื่อหัวหน้าครอบครั
วเสีย่ 1ชีภาพรวมของธุ
วิต รายได้ของครอบครั
วย่อมลดลง
บทที
รกิจประกั
นชีวติ และสรุปสาระส
ความเป็นอยู่ของครอบครัวจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ของรายได้ที่ต่าลง ต้องมีการตัดทอนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ทั้งด้านการกินอยู่ และทางสังคม หรือสมาชิกของครอบครัวที่ไม่ได้ทางานหารายได้ก็จะต้องหางานทา หรือผู้ที่มีงานทา
เรื่องที่
แล้วก็จะต้องทางานให้มากขึ้นเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น การปรับตัวเหล่านี้ย่อมไม่อาจจัดการได้ในระยะเวลาอันสั้น จะต้อง
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
ใช้เวลาในการปรับตัวบ้าง โดยเฉพาะในการรักษาฐานะทางสังคมของครอบครัว เงินที่ได้รับจากการประกันชีวิตจะช่วย
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
รักษาระดับรายได้ของครอบครัวไปชั่วระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นโอกาสที่ครอบครัวนั้นจะได้ปรับตัวและวางแผนครอบครัวเพื่อ
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
อนาคตต่อไป
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
(2) เพื่อการศึกษาของบุตร หากบิดาเสียชีวิตลงรายได้ของครอบครัวย่อมลดลง รายได้ของมารดา
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
อาจไม่เพียงพอ และอาจเกิดปัญหาสาหรับการศึกษาของบุตร บิดาที่มีสายตายาวไกลย่อมคานึงถึงปัญหาดังกล่าวใน
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหก
อนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ การประกันชีวิตเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ในระยะเวลาหนึ่งอย่างน้อยก็ในระยะที่บุตรกาลัง
1.7 กองทุนประกันชีวิต
เติบโต และอยู่ในวัยเรียน จึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับบิดาที่เป็นห่วงอนาคตของบุตร
(3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของคู่ชีวิตที่เป็นหม้าย สามีที่ดีย่อมให้ความรักและความคุ้มครองแก่ภรรยา
ด ้นไปหลังจากเสียชีวิต นอกจาก
ทั้งในขณะที่ยังมีชีวิต และเมื่อสูญเสียชีวิตแล้ว ภาระของการเป็นสามีไม่คแนวคิ
วรจะหมดสิ
ิตใช้หลั กการพื
ความเป็นห่วงในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว สามีควรคานึงถึงความเดือ1.ดร้อการประกั
นเรื่องอื่นน ชีๆวของภรรยาที
่จะ้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ตามมาเมื่อสามีถึงแก่ชีวิต
วิตจะคุ้มครองชี
วิต อพร้จากที
อมรั่ไบด้สิทธิประโยชน์ทาง
(4) เพื่อความต้องการอื่น ๆ ความจาเป็นของครอบครัวอาจเกิดขึ้นชีหลายกรณี
นอกเหนื
ถอนได้ทานอง
ุกวัน เพื่อผ่อนชาระค่า
กล่าวมาแล้ว ภายหลังที่หัวหน้าครอบครัวสูญเสียชีวิต เช่น ความต้องการเงินเพื่อไถ่ถอนภาระจ
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ซื้อบ้าน หรือเพื่อชาระค่าผ่อนส่งสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น
า นการพัการเกิ
ฒ นาเศรษฐกิ
จ และสั งคม
3) เพื่ อ มี ร ายได้ เมื่ อ เกิ ด ทุ พ พลภาพ การประกั น ชี วิ ต คื อ การประกั นประโยชน์
การสู ญ เสีในด้
ย รายได้
ด
ประกอบด้ ว ยจเช่บทบาทด้
นออมทรั พ ย์ บทบาท
ทุพพลภาพไม่สามารถประกอบอาชีพได้ย่อมเกิดการสูญเสียรายได้แก่ครอบครัว จะมีผลทางเศรษฐกิ
นเดียวกับาการ
สูญ เสียชีวิต การประกันภัยการขาดรายได้ เนื่องจากเกิดทุ พพลภาพสามารถซื้อได้เป็ประเทศชาติ
น ความคุ้มครองเพิ่ ม (Rider)
3.
การประกั
นชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
สาหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไปในประเทศไทย
คือ ประเภทสามั
ญ ประเภทอุตสาหกรรม
4) เพื่ อเป็ น ค่าใช้ จ่ ายในการรักษาพยาบาล เมื่ อเกิด การเจ็ บ ป่ ว ยขึ้น ย่ประเภท
อมเกิด ภาวะค่
าใช้ จ่า ยในการ
4 เพื
แบบมาตรฐาน
คือลแบบชั
รักษาพยาบาล เป็นผลให้เงินออมที่มีอยู่ต้องลดน้อยลง และต้อองตั
่นเป็่นๆน ๆเพื
่อให้่อเให้
กิดเความสมดุ
ทางล ่วระยะเวลา แบบ
งตัดดทอนรายจ่
ทอนรายจ่ายด้
ายด้านอื
านอื
กิดความสมดุ
แบบบ
านาญ และยั
งมีแบบพิเงศษอีก คือ แบบยูน
ทางงบประมาณของครอบครั
งบประมาณของครอบครัว หากการเจ็บป่วยยืดเยื้อเป็นเวลานานย่อมมีผลกระทบต่อรายได้
ของครอบครั
ว และอาจถึ
นชัวร์รันคซ์คลในเรื่องค่าใช้จ่าย
ขั้นวิกฤตทางการเงินได้ ดังนั้นการประกันภัยสุขภาพจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ตัดทอนความกัอิงวลของบุ
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
ในเรื่องนี้ได้
น ภัย ได้ทแี่เป็ก่นการแถลงข้
5) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านธุรกิจ ความต้องการเงินเพื่อธุรกิจ หรือเพื่อเจ้าเอาประกั
ของธุรกิจในกรณี
เจ้าของ อความจริง กา
เป็นต้น ตลอดจนการใช้
สิทธิคืเอกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ธุ ร กิ จ เอง หรื อ พนั ก งานของธุ ร กิ จ นั้ น ถึ ง แก่ ค วามตาย หรื อ เกิ ด ทุ พ พลภาพขึ้ น อาจแยกได้
เป็ น 3 ประการ
วมากกว่
วย มูลค่าเว
1) เพื่อคุ้มครองบุคคลสาคัญของธุรกิจ 2) เพื่อสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจ และ 3) เพื่อประกั
ความคุนมาแล้
้มครองเจ้
าหนี้ า- 1ลูกปีหนีประกอบด้
้
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-15
1-15 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ อเนื่อง บริษ(1)
ั ท ประกั
เพื่อคุน้มภัครองบุ
ย จึงเลืคอคลส
กใช้าคั
ช่อญงทางในการจั
ของธุรกิจ การด
ด จาเนิ
าหน่นาธุยรกิจใดก็ตามย่อมจะมีบุคคลที่เป็นตัวจักรสาคัญของ
างมากขึ้น นอกเหนืธุอรจากช่
กิจนั้นองทางตั
อย่างน้วอแทนประกั
ยก็หนึ่งคนนบุชีควคลส
ิต และนายหน้
าคัญ (Keyาประกั
man)นเหล่
ชีวิตานีได้้เป็แนก่ผู้นาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ธุรกิจในด้านใดด้านหนึ่ง
ปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือหลายด้าน เช่น เป็ นบุคคลที่มีความสามารถในการขาย เป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมเครื่องจักร เป็ น
ติประกันชีวิต พ.ศ.นัก2535
บริหารที
แก้ไ่เขเพิ
ชี่ยวชาญรอบรู
่มเติม พ.ศ.2551
้ เป็นต้กนาหนดให้
หากธุรกิจจัดนัตั้นง สู“กองทุ
ญเสียบุนคประกั
คลเหล่น านี้ไป ด้วยการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ย่อม
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รเกิับดชผลกระทบต่
าระหนี้ที่เกิดอจากการเอาประกั
รายได้ และการดนาเนิ
ภัยนในกรณี
ธุรกิจอย่ทาี่บงมาก
ริษัทถูธุกรเพิกิจกอาจประสบการขาดทุ
ถอน
นหรือปิดกิจการ เพื่อชดเชยการ
บธุรกิจประกันชีวิต สูและเพื
ญเสีย่อทางเศรษฐกิ
พัฒนาธุรกิจจประกั
ที่คาดว่
นชีาวจะเกิ
ิตให้มดีคขึวามมั
้นต่ อธุ่นรคงกิจและมี
เนื่องมาจากการสู
เสถียรภาพ ญเสียบุคคลสาคัญดังกล่าว อาจเอาประกันชีวิต
บุคคลสาคัญของธุรกิจได้ โดยให้ธุรกิจนั้นเป็นผู้เอาประกันภัยและเป็นผู้รับประโยชน์
(2) เพื่อสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจ ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการโดยส่วนตัว
ล้ว ผู้ศึกษาสามารถหรือเป็นห้างหุ้นส่วน หรือเป็นบริษัทจากัดที่เป็นบริษัทครอบครัว โดยทั่วไปย่อมมีความจาเป็นที่จะต้องมีการวางแผน
า เพืย่อบเที
ความสู
ญเสียที่อาจเกิางระหว่
ดขึ้นต่อาหุงการประกั
้นส่วน หรืนอชีเจ้วาิตของธุ
รกิจที่มีชีวิตอยู่ การซื้อความคุ้มครองจากการประกัน
นของการประกันชีล่ววิตงหน้
และเปรี
ยบความแตกต่
กับการ
ชีวิตและการประกันสุขภาพเพื่อประโยชน์ดังกล่าว จะทาให้ได้รับเงินก้อนจานวนหนึ่งเพียงพอที่จะนามาใช้ดาเนินการ
รได้
ละบทบาทของธุรกิตามวั
จประกัตถุนปชีวระสงค์
ิตได้ เพื่อให้ธุรกิจดาเนินการต่อไปได้ เช่น ในการประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของธุรกิจมีความประสงค์
อยากจะให้
ภท และแบบของการประกั
นชีวบิตุตได้รคนโตเป็นผู้สืบต่อธุรกิจแทนตน เพราะเป็นผู้มีความสามารถ แต่ในกรณีที่ตนเองต้องถึงแก่กรรมลง
ตรทุกคนรวมทั
้งภรรยาย่
อมมีสท่วธินในกองมรดกซึ
่งส่วนใหญ่ปจระกั
ะเป็นนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น ส่วนเงินสดจะมี
ะข้อกาหนดที่สาคัญบุในกรมธรรม์
ประกั
นชีวิต และสิ
เกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์
เพียงเล็กน้อย ในปัญหาดังกล่าว เจ้าของกิจการนั้นอาจเอาประกันชีวิตตนเองและให้บุตรบางคนหรือภรรยาที่ไม่อยาก
ีส่วนเกีายกรมธรรม์
่ยวข้องในธุปรระกั
กิจต่นอชีไปเป็
องของสัญญาเพิ่มเติให้มมแนบท้
วิตได้นผู้รั บผลประโยชน์ เมื่อเจ้าของธุรกิจถึงแก่กรรม บุตรและภรรยาก็จะได้มีส่วนใน
ทรัพบโตของอุ
ย์สินตามที
่ได้จัดสรรไว้ ธุนรกิชีจวิตก็ได้
ดาเนินต่อเนื่องเพื่อความเจริญต่อไป โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ สาหรับการ
รจัดจาหน่ายต่อการเติ
ตสาหกรรมประกั
ป ห้ างหุ้ น ส่ วนและบริษั ท ครอบครัวย่ อมมี ปั ญ หาในด้ านการต่อเนื่ องของธุ รกิจ มากเพราะความ
งกองทุนประกันชีวิตประกอบการในรู
ได้
เจริญรุ่งเรืองของธุรกิจนั้นย่อมผูกพันอย่างแนบแน่นกับความสามารถ ความเชื่อถือไว้วางใจและบุคลิกลักษณะของ
ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลาย การสูญเสียหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งไปย่อมกระทบความต่อเนื่องของธุรกิจได้ การวางแผนล่วงหน้า
เพื่อให้ธุรกิจดาเนินไปอย่างต่อเนื่องจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น การประกันชีวิตเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้มีเงินจานวนหนึ่ ง
พอเพียงเพื่อให้ธุรกิจนั้นดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
(3) เพื่อความคุ้มครองเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ ในการให้กู้ยืมเงินเจ้าหนี้ ย่อมคานึงถึงการได้รับ ชาระหนี้จาก
ลูกหนี้ด้วยวิธีการที่ง่ายรวดเร็วและไม่สิ้นเปลือ ง การประกันชีวิตของลูกหนี้โดยดูแลผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหนี้ เมื่อ
ลูกหนี้ถึงแก่ชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร ไม่สามารถประกอบอาชีพหารายได้มาชดใช้หนี้ได้ เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมกระทา
กันแพร่หลายในต่างประเทศ การประกันชีวิตประเภทนี้ โดยทั่ วไปจะกาหนดจานวนเงินเอาประกันชีวิตเท่ากับจานวน
หนี้รวมทั้งดอกเบี้ย ถ้าจานวนหนี้สินลดลงเนื่องจากการผ่อนชาระ จานวนเงินเอาประกันชีวิตจะลดลงด้วยเช่นกัน
ถ้าจานวนเงิน เอาประกันชีวิต ได้ กาหนดเป็ นจานวนแน่นอน ก็จะมีเงื่อนไขในสัญ ญาให้เจ้าหนี้ ได้รับชาระเพียงเท่ า
จานวนที่เป็นหนี้สิน ส่วนที่เหลือจะตกเป็นของผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือแก่กองมรดก ด้วยการเอา
ประกันชีวิตประเภทนี้ จะทาให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้เต็มจานวนทันทีไม่จาเป็นต้องฟ้องศาล เป็นการสิ้นเปลืองเวลาและ
สร้างความโกรธแค้นเกิดขึ้น และเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทาให้ลูกหนี้สามารถหาแหล่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้น

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-16 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-16

1.2 ด้ านการออมทรั พย์ 1 บุคคลที่ทาประกันชีวิตส่วนมากมีความต้
องการหลั
กคือเพื่อความคุ
ครอง นดัชีงนัว้นติ และสรุ ปสาระส
บทที
่ 1 ภาพรวมของธุ
รกิจ้มประกั
สัญญาประกันชีวิตทุกแบบย่อมให้ความคุ้มครองไม่มากก็น้อย (นอกจากแบบ “การออมทรัพย์แท้จริง” หรือ Pure
Endowment) สาหรับบุคคลใดที่มีความประสงค์จะทาการออมทรัพย์ ก็สเรื
ามารถที
่องที่ ่จะทาได้โดยการประกันชีวิตที่มีการ
ออมทรัพย์ร่วมด้วย ซึ่งสามารถทาได้สะดวกและให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่แน่นอน 1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
การออมทรัพย์เกิดจากการประกันชีวิต เป็นผลพลอยได้จากวิธีการเก็บเบี้ย1.2
ประกัประโยชน์
นชีวิตเรีแยละบทบาทของธุ
กว่า “การเก็บแบบ
รกิจประกันชีวิต
คงที่” (Level Premium) คือเบี้ยประกันชีวิตที่ชาระจะแบ่งเป็นงวด แต่ละงวดจะมี1.3จานวนเท่
า
ๆ
กั
น
ในการก
าหนด
ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
อัตราเบี้ยประกันชีวิตนั้น มีหลักการว่าอัตราเบี้ยประกันชีวิตจะต้องสอดคล้องกับภาวะของการเสี
ย คื อถ้า่สมีาคัการ
1.4 เงื่อนไขและข้่ยองภักาหนดที
ญในกรมธรรม์ประกัน
เสี่ยงภัยมากอัตราเบี้ยประกันชีวิตก็จะต้อ งสูงขึ้น ถ้าการเสี่ยงภัยน้อยอัตราเบี้ยประกั
น
ชี
ว
ิ
ต
ก็
จ
ะต่
า
เมื
่
อ
บุ
ค
คลมี
อ
ายุ
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
เพิ่มขึ้น อัตราเสี่ยงของการประกันชีวิตจะสูงขึ้นตามลาดับ ดังนั้นอัตราเบี้ยประกันชี1.6
วิตจึช่งอต้งทางการจั
องสูงตามอายุ
การเก็
้ย บโตของอุตสาหก
ดจาหน่
ายกับบเบี
การเติ
ประกันชีวิตเป็นรายงวด งวดละเท่า ๆ กัน สามารถทาได้ด้วยการเก็บในอัตราสู งกว่
1.7าภาวะของการเสี
กองทุนประกันชี่ยวิตงภัยในระยะ
แรก ๆ และเก็บในอัตราที่ต่ากว่าในระยะหลัง ๆ เงินส่วนเกินที่เก็บได้ในระยะแรกนี้เอง คือ การออมทรัพย์ซึ่งบริษัท
ประกันชีวิตจะนาไปลงทุนหาผลประโยชน์เพื่อชดเชยจานวนเบี้ยประกันชีวิตที่เก็บน้อยลงในระยะหลัง ถ้าไม่มีวิธีการ
แนวคิด
เก็บเบี้ยประกันชีวิตเป็นรายงวดคงที่ก็จะไม่มีส่วนของการออมทรัพย์อยู่ในการประกันชีวิต
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
1.3. ด้ านอื่น ๆ คือ 1) ลดหย่อนภาษีเงินได้ และ 2) พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
1.3.1 การลดหย่ อนภาษีเงินได้ การประกันชีวิตสามารถช่วยยกมาตรฐานการครองชี
พของประชาชนใน
ชีวิตจะคุ้มครองชี
วิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ประเทศให้สูงขึ้น รัฐบาลจึงให้การสนับสนุนเรื่องภาษีเงินได้ ดังนี้
ถอนได้ทุกวัน
กรมธรรม์ประกันชีวิตหลักแบบพื้นฐานทุกแบบที่มีระยะเวลาเอาประกั
น
แต่ 10นชีปีวขึิต้นมีไป
สามารถทั้งในเรื่องให้ความ
2. ธุภัรยกิตัจ้งประกั
ประโยชน์
นาเบี้ยประกันภัยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีรายละเอียดดังนี้
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
1) กรมสรรพากรได้ออกประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 172ประกอบด้
เพื่อยกเว้นวภาษี
เงินได้สาหรั
บ
ย บทบาทด้
า นออมทรั
พ ย์ บทบาท
ผู้ทาประกันชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้
ประเทศชาติ
การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกั3.นชีวการประกั
ิตของผู้มีเนงิชีนวได้ิตแบ่
เฉพาะกรณี
งได้เป็น 2ที่ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
กรมธรรม์ประกันชีวิตมีกาหนดเวลาตั้ง แต่สิบปีขึ้นไป และเป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกั
ผู้รับประกันญภัยประเภทอุ
ที่
ประเภทนไว้คืกอับประเภทสามั
ตสาหกรรม
ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
(1) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม ค่าเบี้ยแบบบ
ประกัานาญ
นภัยที่จและยั
่ายสาหรั
ความเศษอีก คือ แบบยูน
งมีแบบบพิ
คุ้มครองอื่นเพิ่มเติม ดังกล่าว ไม่สามารถยกเว้นภาษีสาหรับเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ อินชัวร์รันซ์
(2) กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ที่ มี ก ารรับ เงิ น หรือ ผลประโยชน์
ต อบแทนคืปนระกั
ในระหว่
งอายุ
4. ในกรมธรรม์
นชีวิตาจะมี
เงื่อนไขและข้อกาหน
กรมธรรม์ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา

เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
1

ปรับจาก บุษบา อึ๊งภากรณ์. การประกันภัย.

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-17
1-17 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ อเนื่อง บริษั ท ประกัน ภัย จึงเลื
(ก)อกรณี
กใช้ชไ่ด้อรงทางในการจั
ับเงินหรือผลประโยชน์
ด จาหน่ ายตอบแทนคืนทุกปี จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ย
างมากขึ้น นอกเหนืประกั
อจากช่
นชีอวงทางตั
ิตรายปีวแทนประกั
หรือ
นชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่
ปรษณีย์ โทรศัพท์
(ข) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตามช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัย
ติประกันชีวิต พ.ศ.กาหนดนอกจาก
2535 แก้ไขเพิ่มเติ
(ก)ม เช่พ.ศ.2551
น ราย 2 กปีาหนดให้
3 ปี หรืจอัดตั5้งปี“กองทุ
เป็นต้น ประกั
จะต้อนงไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ย ประกันชีวิตสะสมของ
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รแต่ับชลาระหนี
ะช่วงระยะเวลาที
้ที่เกิดจากการเอาประกั
่ผู้รับประกันภันยภักยาหนดให้
ในกรณีมทีกี่บารจ่
ริษาัทยเงิ
ถูกนเพิหรืกถอน
อผลประโยชน์ตอบแทนคืน หรือ
บธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต(ค)ให้กรณี
มีความมั
ได้รับ่นคง
เงินและมี
หรือผลประโยชน์
เสถียรภาพ ตอบแทนคืนที่ไม่เป็นไปตาม (ก) หรือ (ข) ผลรวม
ของเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนสะสมตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่มีการจ่ายเงิ นหรือผลประโยชน์
น ต้นอต้งไม่อ งไม่
เกินร้เ กิอนย
ผลประโยชน์ตอบแทนคื
ต อบแทนคื
20 ของเบี
้ยประกั
นชีวนิตชีสะสมทั
้งหมดในช่
วงระยะเวลาดั
งกล่าวาว
ร้ละอยละ
20 ของเบี
้ยประกั
วิต สะสมทั
้งหมดในช่
วงเวลาดังกล่
ทั้งนี้ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม (ก) และหรือ (ข) และหรือ (ค) ไม่รวมเงินปันผลตาม
ล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
ิตที่ได้รับตามเงื
่อนไขในกรมธรรม์
ิต หรือเงิ นหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุด
นของการประกันชีกรมธรรม์
วิตและเปรีประกั
ยบเทีนชียวบความแตกต่
างระหว่
างการประกัปนระกั
ชีวิตนกัชีบวการ
การจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาประกันชีวิต
รได้
อเงินนหรืชีวอิตผลประโยชน์
ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์
ละบทบาทของธุรกิหรื
จประกั
ได้
ภท และแบบของการประกันชีวิตได้ การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ให้ไทด้ธิรเับกียกเว้
ลอดปีภาษี
ไม่วน่ากรณีที่จะได้รับยกเว้นภาษีนั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษี
ะข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต (1)
และสิ
่ยวกับนมูภาษี
ลค่าตกรมธรรม์
ประกั
หรือไม่
้มีเงิ้ มนี
ภริยยาซึาซึ่งเป็
่ ง เป็นฝ่นาฝ่ยผูา ยผู
องของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกั(2)นชีกรณี
วิตได้สามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ยกเว้นภาษีให้แก่สามีหหรืรืออภริ
เงิได้นเบได้
จ�ำนวนตามที
ยจริงเฉพาะส่
ต็โตของอุ
มเต็จมานวนตามที
่จจ่ ่าา่ ยจริ
รจัดจาหน่ายต่อการเติ
ตสาหกรรมประกั
นชีวิตวได้นที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท
ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้มีการประกันชีวิตและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี
งกองทุนประกันชีวิตได้
สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนสาหรับเบี้ยประกันชีวิตของสามีหรือภริยาฝ่ายที่ไม่มีเงินได้ตาม
จานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร
(3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
ก. ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ให้สามีและภริยาซึ่ง
เป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจานวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000
บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว
ข. ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยาไม่ใช้สิทธิ
แยกยื่นรายการและเสียภาษี ต่ต่าางหากจากสามี
งหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มี
เงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจานวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่
เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ค. ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยาใช้สิทธิแยก
ยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มี
เงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจานวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่ง
ไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับประกันภัยที่พิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-18 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-18

กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมบทที
หลัก่ ฐานตามวรรคหนึ
่งต้รองระบุ
จานวนเบี
1 ภาพรวมของธุ
กิจประกั
นชีว้ยติ และสรุปสาระส
ประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสาหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมแยกออกจากกัน กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มี
การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ หลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุเงื่อนไข ด้วย
เรื่องที่
กรณีผู้มีเงินได้ ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้มี
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
เงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และต้องเสียภาษีเงินได้สาหรับปีภาษีที่ได้นาเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออก
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
จากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้น ๆ จนถึงวันที่ได้
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่ม
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้นาเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปคานวณหักจากเงิน
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหก
ได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
1.7 กองทุนประกันชีวิต
รัษฎากรแล้ว
ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอานาจวินิจฉัย และคาวินิจฉัยของอธิบดี
แนวคิด
กรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามประกาศกรมสรรพากร
1. การประกัน ชีวิตใช้ฉบั
หลับกการพื
2) การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจา หรือบานาญ ตามประกาศของกรมสรรพากร
ที่ 194้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 กาหนดให้ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ สามารถน
าเบีจานวนเงิ
้ยประกันนชีวการประกั
ิตแบบ นชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุน้มก่ครองชี
วิต พร้
อมรั
บานาญไปใช้ยื่ น ลดหย่ อนภาษี เงิน ได้ บุ คคลธรรมดาใน 100,000 บาทแรก ให้ เต็ มจานวนเงิ
อน และส่
วนที
่ เกิบนสิทธิประโยชน์ทาง
ถอนได้
วัน น ทั้งนี้ต้อง
100,000 บาทนั้น สามารถนามาใช้หักลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 15 ของเงิ
นได้ทพุกึงประเมิ
ธุรจกิบจานาญข้
ประกันาชีราชการ
วิตมีประโยชน์
ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ2.าเหน็
กองทุนทั้งในเรื่องให้ความ
ในด้เกิานนการพั
ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)ประโยชน์
แล้วต้องไม่
5 แสนบาท
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ในปีภาษีเดียวกัน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
ประเทศชาติ
(1) เป็นการจ่ายเบี้ยประกันสาหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบ
านาญที่มีกาหนดเวลาตั้งแต่
3.
การประกั
นชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
สิบปีขึ้นไป
ประเภทสามั
ประเภทอุตสาหกรรม
(2) เป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยทีประเภท
่ประกอบกิคือจการประกั
นชีวญิตใน
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
ราชอาณาจักร
แบบบานาญ
และยังซึมี่งแจบบพิ
(3) มีการกาหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบานาญเป็น รายงวดอย่
างสม่าเสมอ
านวนเศษอีก คือ แบบยูน
อินชัวร์รันซ์
ผลประโยชน์เงินบานาญดังกล่าวจะจ่ายเท่ากันทุกงวด หรือจ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกั
นภัย
4.
ในกรมธรรม์
ป
ระกั
น
ชี
ว
ิ
ต
จะมี
เงื่อนไขและข้อกาหน
ก็ได้ โดยการจ่ายผลประโยชน์เงินบานาญจะจ่ายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองงวดในการจ่ายที่แน่นอน
เอาประกั
การแถลงข้
(4) มีการกาหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบานาญเมื
่อผู้มีเงินนได้ภัมยีอได้
ายุแตก่ั้งแต่
55 ปี อความจริง กา
เป็นรต้ับนผลประโยชน์
ตลอดจนการใช้
สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปี หรือกว่านั้น และผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้
เงินบานาญ
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-19
1-19 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ อเนื่อง บริษ1.3.2
ั ท ประกั
ภัย จึงเลือกใช้
ช่องทางในการจั
ด จาหน่
าย นชีวิตมีประโยชน์และสร้างความมั่นคงต่อการ
พัฒนนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมของประเทศ
การประกั
างมากขึ้น นอกเหนืพัอฒจากช่
องทางตัวแทนประกั
ชีวิต และนายหน้
ประกันชีวิต ได้แนก่ชีวิตเป็นวิธีการสะสมทุนวิธีหนึ่ง ซึ่งสามารถนาเงิน
นาระบบเศรษฐกิ
จและสังนคมเป็
นอย่างมาก าเพราะการประกั
ปรษณีย์ โทรศัพท์ จานวนนี้ไปลงทุนในระยะยาว อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทาให้ประชาชนมีงานทาเพิ่มมากขึ้น
ติประกันชีวิต พ.ศ.สวั2535
แก้ไขเพิ
่มเติม พ.ศ.2551ขึ้นกาหนดให้
จัดตั้ง “กองทุ
ประกัน ้น ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางสังคมตามมา
สดิภาพทั
่วไปของประชาชนดี
และประชาชนรู
้จักเก็บนออมมากขึ
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
บธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ

2. บทบาทของธุรกิจประกันชีวติ

คง และ
ธุรกิจประกันชีวิตมีบทบาทสาคัญ มากในการพัฒ นาธุรกิจ สังคม และประเทศชาติให้มีความมัมั่ นงคง
ก้าวหน้าซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญได้ 3 ประการ คือ
ล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
2.1 บทบาทด้ านการออมทรั พ ย์ การออมมี ห ลายรูป แบบ การประกัน ชี วิ ต เป็ น การออมรูป แบบหนึ่ งที่ มี
นของการประกันชีลัวกิตษณะซื
และเปรี
บความแตกต่
างการประกั
นชีว่เิตรืกั่อบยการ
้อเงิยนบเที
ก้อยนใหญ่
ด้วยเงินผ่าองระหว่
น หากเรายั
งคงผ่อนอยู
ๆ สักวันย่อมได้เป็นเจ้าของเงินก้อนใหญ่ หากเสียชีวิต
รได้
ก่อนที่จะผ่อนหมด ผู้รับประโยชน์ก็ยังคงได้รับเงินก้อนนั้นอยู่ ดังนั้ นการประกันชีวิตจึงเป็นวิธีออมทรัพย์ที่ดี เพราะมี
ละบทบาทของธุรกิประโยชน์
จประกันชีหวลายประการดั
ิตได้
งนี้
ภท และแบบของการประกันชีวิตได้
1) สร้ างวิ นัย การออมเงิ น ปลู กฝั งนิ สั ย ประหยัด และเก็บ ออม เพราะผู้ เอาประกัน ภัย ต้องช าระเบี้ ย
ะข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน
ประกันภัยตามกาหนด จึงใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ รวมทั้งสร้างสานึกความรับผิดชอบต่อครอบครัว
2) สร้ างกองมรดกให้ บุตรหลาน การทาประกันชีวิตโดยยกผลประโยชน์
นมรดกอั
ประโยชน์ให้ใ ห้บบุตุ ตรหลานเป็
รหลานเป็
น มรดกน
องของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้
ล้อันาค่ล�าำ้ ค่ทางจิ
ตใจตใจแม้แม้เราจากไปแล้
าทางจิ
เราจากไปแล้ว แต่ยังมีคุณงามความดีให้พวกเขาระลึกถึงอยู่เสมอ
รจัดจาหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้
3) มีกองทุ นเลี ย้ งชี พยามชรา ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่ มสูงขึ้นเรื่อย ๆ
งกองทุนประกันชีวิตได้
ลูกหลานอาจดูแลได้ไม่เต็มที่ การทาประกันชีวิตแบบเงินได้ประจาช่วยมีเงินเพียงพอสาหรับเลี้ยงชีพยามชรา ไม่ต้อง
รบกวนลูกหลาน
4) เป็ นกองทุ นสาหรั บพิ ธีกรรมครั้ งสุ ดท้ ายของชี วิต คนเราทุกคนหนีไม่พ้นความมรณะ ซึ่งคาดเดา
ไม่ได้ว่าจะมาถึงเมื่อใด แต่ก็หวังว่าจะเกิดขึ้นหลังจากความชรา หากเป็นเช่นนั้นการเตรียมค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายสาหรับ
การจัดพิธีกรรมทางศาสนาไว้ให้พร้อมย่อมไม่เป็นภาระของคนข้างหลัง อาจมีเงินส่วนหนึ่งเหลือไว้ให้ สาหรับการทาบุญ
หลังเสียชีวิตด้วย
2.2 บทบาทด้ านความมั่นคงของธุรกิจ การประกันชีวิตจะมีส่ วนช่วยส่งเสริมธุรกิจให้สามารถดาเนินธุรกิจ
ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) คุ้มครองบุคคลสาคั ญของธุรกิ จ บุคคลที่เป็นกาลังสาคัญของธุรกิจเป็นผู้นาความเจริญรุ่งเรืองและ
สร้างผลกาไรให้องค์กร หากองค์กรสูญเสียเขาไปไม่ว่าจะทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ย่อมส่งผลกระทบอย่า งใหญ่หลวงต่อ
องค์กร ธุรกิจอาจหยุดชะงัก ขาดทุน หรือปิดกิจการ การทาประกันชีวิตบุคคลสาคัญโดยให้องค์ กรเป็นผู้รับประโยชน์
จะได้รับผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์จากการประกันชีวิต เพื่อนาไปจ้างบุคคลอื่นมาแทนได้
2) คุ้มครองหุ้ นส่ วนทางธุรกิ จ หากผู้ที่เป็นหุ้นส่วนเสียชีวิต ครอบครัวของหุ้นส่วนอาจถอนเงินลงทุน
ออกไป กิจการอาจล้ม หุ้นส่วนที่เหลือนาผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยมาลงทุนแทน
ทาให้กิจการดาเนินต่อไปได้

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-20 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-20

3) เป็ นการลงทุนที่ ไม่ สูญหาย การลงทุนทาธุรกิจมีความเสีบทที
่ยง แต่่ 1การลงทุ
นด้วยการทราประกั
นชีวนิตชีไม่วมติ ี และสรุ ปสาระส
ภาพรวมของธุ
กิจประกั
ความเสี่ยง ได้ผลตอบแทนแน่นอน ไม่ ว่าจะเสียชีวิตก่อนหรืออยู่จนครบกาหนดสัญญาก็ได้รับเงินก้อน แบบประกัน
บางแบบยังมีเงินปันผลให้ด้วย
เรื่องที่
4) กู้ยืมไปลงทุนได้ หากต้องใช้เงินลงทุนทาธุรกิจ เพียงใช้กรมธรรม์1.1
เป็นหลั
หลักกพืทรั
พย์ค้าประกัน ก็ทนาให้
้นฐานของการประกั
ชีวิตและความแตกต่า
การกู้ยืมดาเนินไปอย่างสะดวก เพราะการประกันชีวิตช่วยสร้างเครดิตให้แก่ผู้กู้ หรื1.2
อกล่ประโยชน์
าวอีกนัยหนึ
่
ง
คื
อ
ช่
ว
ยลดความ
และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
เสี่ยงของผู้ให้กู้จากหนี้สูญ
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
5) ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ของสถาบันการเงินที่ ให้ ก้ ูยืม สถาบันทางการเงิ1.4นมัเงืก่อพินไขและข้
จารณาว่าอกผู้ยาหนดที
ื่นความจ
่สาคัานง
ญในกรมธรรม์ประกัน
ขอกู้เงินนั้นมีความสามารถชาระเงินกู้และดอกเบี้ยคืนตามเงื่อนไขได้หรือไม่ แต่บ่อ1.5
ยครัสั้งญมีญาเพิ
เหตุที่ท่มเติ
าให้มแนบท้
สถาบันายกรมธรรม์
การเงิน
จาต้ องยึ ด ทรัพ ย์ สิ น ของผู้ กู้ออกขายทอดตลาด เพราะเกิด เหตุ ที่ ไม่ คาดฝั น ขึ้น กั1.6
บ ผู้ กชู่้ อการกระท
นี้ ยา่ อยกั
มสร้
า ง บโตของอุตสาหก
งทางการจัาเช่
ดจนาหน่
บการเติ
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสถาบันการเงินนั้น ๆ การแนะนาให้ลูกค้าผู้กู้เงินทาประกันชีว1.7
ิตแบบพิ
่คุ้มนครองหนี
กองทุเศษที
นประกั
ชีวิต ้คงเหลือ
ซึ่งเบี้ยประกันต่า จะทาให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความมั่นใจ เพราะถ้าผู้กู้เสียชีวิตลง สถาบันการเงินก็จะได้รับการชาระหนี้
คงเหลือจากบริษัทประกันชีวิตแทน
แนวคิด
2.3 บทบาทด้ านสังคมและประเทศชาติ
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
1) ช่ วยลดภาระของสั งคมและรั ฐบาล การประกันชีวิตเป็นระบบการกระจายความเสี
่ยงภัยนเมืการประกั
่อผู้เอา นชีวิตมีความแต
หลักการใช้จานวนเงิ
ประกันภัยประสบภัยก็จะได้รับจานวนเงินชดใช้ หรือค่าสินไหมทดแทน ดังนั้นภาระของสั
คมและรั
ฐบาลในส่
ชีวิตงจะคุ
้มครองชี
วิต พร้วอนนี
มรั้จบะสิทธิประโยชน์ทาง
ถูกผลักไปสู่ระบบการประกันชีวิต ทาให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น และช่วยลดภาระค่
าใช้ทจุก่าวัยของรั
ถอนได้
น ฐบาล
2) สร้ างสวัสดิการให้ แก่ ลูกจ้ างของหน่ วยงานภาครั ฐบาลและเอกชน2. การประกั
นชีนวชีิตวกลุิตมี่มปลูกระโยชน์
จ้างหรือทั้งในเรื่องให้ความ
ธุรกิจประกั
ประกันบานาญกลุ่มของลูกจ้างเป็นสวัสดิการที่ดี โดยนายจ้างอาจเป็นผู้ชาระเบี้ยประกั
นภัยให้ทในด้
ั้งหมดหรื
อชาระให้
ประโยชน์
า นการพั
ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
บางส่วน ซึ่งเบี้ยประกันภัยนี้เป็นจานวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับสวัสดิการอย่างอื่น ทประกอบด้
าให้พนักงานท
้อง
ว ย างานโดยไม่
บทบาทด้ าตนออมทรั
พ ย์ บทบาท
วิตกกังวลเกี่ยวกับครอบครัว ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานของตน
ประเทศชาติ
3) เป็ นแหล่ งระดมเงิ นออมระยะยาวเพื่ อการพั ฒนาประเทศ ประกั3.นการประกั
ชีวิตเป็นสันญชีญาระยะยาว
วิตแบ่งได้เป็นเบี2้ ยชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชาระให้แก่บริษัทประกันชีวิต นอกจากจะมีส่วนที่เป็นความเสี
่ยงภัยแล้
ยังมีส่วนของการ
ประเภท
คือวประเภทสามั
ญ ประเภทอุตสาหกรรม
ออมทรัพย์รวมอยู่ด้วย บริษัทประกันชีวิตจะนาไปลงทุนในหลักทรัพย์และกิจการต่าง ๆ เป็
เช่นน 4ซื้อแบบมาตรฐาน
พันธบัตรรัฐบาลคือลงทุ
น ่วระยะเวลา แบบ
แบบชั
โครงการอสังหาริม ทรัพ ย์ และสาธารณู ป โภคต่าง ๆ ให้ เอกชนกู้ยืมไปลงทุ น เป็ นต้นแบบบ
ทาให้านาญ
เศรษฐกิ
จโดยรวมของ
และยั
งมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
ประเทศมีเสถียรภาพ
อินชัวร์รันซ์
4) ก่ อให้ เกิ ด การจ้ างงานทั้ งทางตรงและทางอ้ อม ธุรกิจ ประกัน ชีว4.ิต นอกจากก่
อให้
เกิดนการจ้
างงาน
ในกรมธรรม์
ประกั
ชีวิตจะมี
เงื่อนไขและข้อกาหน
โดยตรงซึ่งได้แก่การจ้างพนักงานประจาและตัวแทนขายประกันชีวิตแล้ว ยังก่อให้เกิดการจ้
างงานทางอ้
อมด้
เพราะ อความจริง กา
เอาประกั
น ภัย ได้
แก่ว ยการแถลงข้
เงินที่บริษัทประกันชีวิตนาไปลงทุนหรือให้กู้ยืม ทาให้กิจการเกิดสภาพคล่องและขยายตัเป็วนส่ต้งนผลให้
มีการจ้างงานอย่
ตลอดจนการใช้
สิทธิาเงกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
กว้างขวาง
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-21
1-21 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั

เรื่องที่ 1.3
ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวติ

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ อเนื่อง บริษั ท ประกัน ภัย จึงเลือกใช้ช่องทางในการจัด จาหน่ าย
างมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่
ปรษณีย์ โทรศัพท์
ติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 กาหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
บธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ
กรมธรรม์ประกันชีวิต สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด 3 ประเภท 4 แบบมาตรฐาน และแบบพิเศษอื่น ๆ ดังนี้

1. ชนิดของกรมธรรม์ ประกันชีวติ

ล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
ชนิดของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่
นของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
1.1 ชนิดไม่ มีเงินปั นผล (Non Participating Life Insurance) กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบนี้จะไม่มีเงื่อนไข
รได้
การจ่ายเงินปันผล ฉะนั้น อัตราเบี้ยประกันชีวิต จึงต่ากว่าชนิดมีเงินปันผล
ละบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้
ภท และแบบของการประกัน1.2
ชีวิตชนิ
ได้ ดมีเงินปันผล (Participating Life Insurance) ซึ่งเงินปันผลได้มาจาก
ะข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ป1)ระกัเงินนชีทีว่จิตัดสรรจากผลก
และสิทธิเกี่ยาไรที
วกับ่เมูกิลดค่จากการประกอบธุ
ากรมธรรม์ประกันรกิจของบริษัท
2) อัตรามรณะที่เกิดขึ้นจริงจากการรับประกันชีวิตของบริษัทต่ากว่าอัตรามรณะที่ใช้ในการคานวณ
ราเบี้ยาประกั
นภัย ประกันชีวิตได้
องของสัญญาเพิ่มเติอัมตแนบท้
ยกรมธรรม์
3) อั ต ราผลตอบแทนที
รจัดจาหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกั
นชีวิตได้ ่ เกิ ด ขึ้ น จริง จากประสบการณ์ มี อั ต ราผลตอบแทนสู ง กว่ า ที่ ก าหนดไว้ ใน
งกองทุนประกันชีวิตการค
ได้ านวณเบี้ยประกันชีวิต
4) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์มีจานวนน้อยกว่าที่ได้กาหนดไว้ในการคานวณเบี้ยประกัน
ชีวิต
บริษัท ประกันชี วิตจะจ่ายเงินปันผลให้เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ ถือกรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผลเท่านั้ น
ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะขอรับเงินปันผลได้ 4 วิธี คือ
(1) ซื้อจานวนเงินเอาประกันชีวิตเพิ่ม
(2) หักชาระเบี้ยประกันภัย
(3) รับเป็นเงินสด
(4) ฝากสะสมไว้กับบริษัทโดยได้รับดอกเบี้ย

2. ประเภทของการประกันชีวติ

การประกันชีวิตแบบพื้นฐานมี 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม

ดังนี้
2.1 ประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) คือการประกันชีวิตรายบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจาย
ความเสี่ยงในกลุ่มผู้ทาประกันชีวิตที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง จานวนเงินเอาประกันภัยปานกลางถึงสูง ตรวจสุขภาพ
หรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุล ยพินิจของผู้รับประกันภัย ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากจานวนเงินเอาประกันภัยเป็นหลัก
วิธีการชาระเบี้ยประกันภัยกาหนดเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน บริษัทประกันภัยออกกรมธรรม์

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-22 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-22

1 ฉบับให้ผู้เอาประกันภัย 1 คน ภายใน 2 ปีแรกของการทาประกันชีวิต หากพบว่
ผู้เอาประกันภัยแถลงข้
อความเท็
บทที่ 1 าภาพรวมของธุ
รกิจประกั
นชีวจติ และสรุปสาระส
บริษัทมีสิทธิ์โต้แย้งและยกเลิกสัญญาได้
2.2 ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance) คือการประกั
เรื่องทีน่ ชีวิตรายบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสทาประกันชีวิต จานวนเงินเอาประกันชีวิตต่า หากมีความเสี
ชาระเบี้ยประกันนเป็ชีนวิตและความแตกต่า
1.1 หลั่ยงปกติ
กพื้นฐานของการประกั
วช่งเวลา
180180
วันแรก
รายเดือน บริษัทประกันภัยออกกรมธรรม์ 1 ฉบับให้ผู้เอาประกันภัย 1 คน มีระยะเวลารอคอยคื
ะยะเวลารอคอยคื
วงเวลา
1.2 ประโยชน์อแช่อละบทบาทของธุ
รวักินจประกันชีวิต
แรกที
่กรมธรรม์
ังไม่คคุ ้ มุ้มครอง
ครอง หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยในช่วงนี1.3
้บริษชนิัทจะไม่
จ่ายเงินและแบบของการประกั
เอาประกันภัย
ที่ ก รมธรรม์
ยั งยไม่
ด ประเภท
นชีวิต
ให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
2.3 ประเภทกลุ่ ม (Group Life Insurance) คื อ การรับ ประกั น ชี วิ ต กลุ่ ม1.5
บุ ค คล
ตั้ ง แต่่มเติ
3 มคนขึ
้ น ไปภายใต้
สัญญาเพิ
แนบท้
ายกรมธรรม์
กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงภัยของบุคคลในกลุ่มทั้งหมดด้วยอั
ต
ราเฉลี
่
ย
ไม่
ว
่
า
จะเป็
น
อายุ
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับเพศ
การเติบโตของอุตสาหก
หน้าที่การงาน หรือจานวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งคานวณเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยเพี1.7
ยงอักองทุ
ตราเดีนยประกั
ว เพืเพืน่อ่ชีอใช้วใช้
กิตับกบุั บคบุคลทุ
ค คลก
ทุกคนในกลุ
วยหลักกเกณฑ์
เกณฑ์ดดังงั กล่
กล่าวข้
ว างต้น ทาให้ ค่าใช้จ่า ยในการดาเนิ นการลดลงจึงมีผลโดยตรงท าให้เบี้ ย
คนในกลุ
่ม นัม่ ้นนัน้ ๆ ๆด้วด้ยหลั
ประกันภัยถูกกว่าการประกันชีวิตรายบุคคล โดยทั่วไปการประกันชีวิตกลุ่มจะเป็นการคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ถือ
แนวคิด
กรมธรรม์ประกันภัยสามารถต่ออายุสัญญาปีต่อปีได้ ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวจะเหมาะสมสาหรับองค์กรทั้งภาครัฐ และ
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
ภาคเอกชน โดยผู้ชาระเบี้ยประกันภัยจะเป็นนายจ้าง หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หรือสมาชิกผู้เอาประกันภัยก็ได้
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้คานวณเบี้ยประกันภัย
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
(ที่มา: คู่มือการประกันชีวิตกลุ่ม สมาคมประกันชีวิตไทย)
ถอนได้ทุกวัน
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
3. แบบของการประกันชีวติ
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
การประกันชีวิตโดยพื้น ฐานมี 4 แบบ คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัประกอบด้
พ ย์ แบบตลอดชี
พ และแบบ
ว ย บทบาทด้
า นออมทรั พ ย์ บทบาท
บานาญหรือแบบเงินได้ประจา โดยมีรายละเอียดแต่ละแบบดังนี้
ประเทศชาติ
3.1 แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) คือสัญญาประกันชีวิตที่เน้นความคุ
ม
้
ครองการเสี
ิตก่งอได้นเวลาอั
3. การประกั
นชียวชีิตวแบ่
เป็น 2นชนิด คือ ชนิดมีเงิน
สมควร การประกัน ชี วิต แบบนี้ ไม่ มี ก ารออมทรัพ ย์ เบี้ ย ประกัน ภัย จึ งถูกกว่า การประกั
น ภัย แบบอื
่ น ๆ หากผูญ้ เอา
ประเภท
คือ ประเภทสามั
ประเภทอุตสาหกรรม
ประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกาหนดสัญญาจะไม่มีเงินคืนให้ คล้ายกับการประกันวินาศภั
าหรับบุคืคอคลที
่มี ่วระยะเวลา แบบ
เป็นย4เหมาะส
แบบมาตรฐาน
แบบชั
รายได้ไม่สูงมาก และต้องการความคุ้มครองสูงในระยะเวลาสั้น ๆ หรือคุ้มครองหนี้สินจากการเช่
าซื้อ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
แบบบานาญ
ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยอิเสี
าหนดเวลาที่
นชัยวชีร์วริตันภายในก
ซ์
ตกลงไว้ เช่น 1 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี เป็นต้น ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วสัญ4.ญาจะสิ
้นสุดไม่มปีขระกั
้อผูกนพัชีนวอีิตกจะมี
ต่อไป
ในกรมธรรม์
เงื่อนไขและข้อกาหน
3.2 แบบสะสมทรั พ ย์ (Endowment Insurance) คื อ สั ญ ญาประกั น ชี วิ ต ที่ ผเอาประกั
ู้ รับ ประกันนภัภัยย จะจ่
น เอา อความจริง กา
ได้ แก่า ยเงิ
การแถลงข้
ประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกาหนดสัญญา หรือเป็จ่นายเงิ
เอาประกันภัยให้สิทผธิู้รเับกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ต้นนตลอดจนการใช้
ประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบกาหนดสัญญา มีระยะเวลาประกัประกั
นภัยแน่
นอนวเช่
น 10า ปี1 20
ปี
นมาแล้
มากกว่
ปี ประกอบด้
วย มูลค่าเว
เหมาะกับผู้มีรายได้ปานกลาง ถึงรายได้สูง
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เกิดจากการนาแบบประกันชีวิต 2 แบบ มารวมกั
น ้มคืครองนอกเหนื
อ แบบชั่วระยะเวลาที
ความคุ
อจากสัญ่ ญาประกันชีวิต
เน้นความคุ้มครองกับแบบสะสมทรัพย์แท้จริง (Pure Endowment) ที่เน้นการออมทรัพย์

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-23
1-23 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ อเนื่อง3.3
บริแบบตลอดชี
ษั ท ประกัน ภัพย จึ(Whole
งเลือกใช้
งทางในการจั
าย นชีวิตที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตลอด
Lifeช่อInsurance)
คือดสัจญาหน่
ญาประกั
างมากขึ้น นอกเหนืชีอวจากช่
องทางตั
วแทนประกั
วิตนและนายหน้
วิต ได้แก่ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือในกรณีพิเศษที่
ิต โดยผู
้รับประกั
นภัยจะจ่นาชียเงิ
เอาประกันภัาประกั
ยให้ผู้รนับชีประโยชน์
ปรษณีย์ โทรศัพท์ ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงอายุที่กาหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้เอา
ติประกันชีวิต พ.ศ.ประกั
2535นภัแก้
ขเพิ่มเติมนพ.ศ.2551
กาหนดให้
จัดตั้ง “กองทุ
นประกันพย์
ย ไการประกั
แบบนี้เน้นความคุ
้มครองมากกว่
าการออมทรั
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี
้ที่เกิดจากการเอาประกั
นภัพยมีในกรณี
ที่บริษัทเพืถู่อกจัเพิดกหาเงิ
ถอนนทุนสาหรับจุนเจือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของ
การประกั
นชีวิตแบบตลอดชี
วัตถุประสงค์
บธุรกิจประกันชีวิต ผูและเพื
่อพัฒนนาธุ
นชีวนิตภัให้ยมเสีีคยวามมั
และมี
้เอาประกั
ภัยเมืรกิ่อจผูประกั
้เอาประกั
ชีวิต ่นหรืคงอเพื
่อเป็เนสถีค่ายจัรภาพ
ดการงานศพของผู้เอาประกันภัย เพื่อมิให้เป็นภาระของ
บุคคลอื่น
3.4 แบบบานาญ หรื อแบบเงินได้ ประจา (Annuity Insurance) คือ สัญญาประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยจะ
ล้ว ผู้ศึกษาสามารถจ่ายเงินเป็นงวด งวดละเท่า ๆ กันให้ผู้เอาประกันภัยทุกเดื อนหรือทุกปี จนกว่าผู้เอาประกันภัยจะเสียชี วิต หรือใน
นของการประกันชีระยะเวลาที
วิตและเปรีย่กบเที
ยบความแตกต่
างระหว่
าหนดไว้
เช่น ครบอายุ
85 าปีงการประกั
หรือ 90 ปีนชีเป็วนิตต้กันบการ
โดยเริ่มจ่ายตามกาหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น
รได้
ครบอายุ 55 ปี หรือ 60 ปี แบบนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองรายได้เมื่อมีอายุมากขึ้น หรือเมื่อพ้นวัยทางาน
ละบทบาทของธุรกิจประกันชีการประกั
วิตได้ น ชี วิ ต 3 แบบแรกเหมาะส าหรับ ผู้ เอาประกัน ภั ย ที่ เกรงว่ าตนจะเสี ย ชี วิต ก่อนเวลาอั น สมควร
ภท และแบบของการประกั
นชีวิตได้นชีวิตแบบบานาญเหมาะสาหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการมีรายได้ประจาสาหรับยังชีพโดยไม่เป็นภาระ
ส่วนการประกั
ะข้อกาหนดที่สาคัญของผู
ในกรมธรรม์
ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน
้อื่นเมื่อตนชราภาพ

องของสัญญาเพิ่มเติ4.มแนบท้
ายกรมธรรม์
ชีวิตได้ เศษ
กรมธรรม์
ประกันประกั
ชีวติ นแบบพิ
รจัดจาหน่ายต่อการเติบโตของอุ
ตสาหกรรมประกั
นชีวนิตชีได้วิตแบบพื้นฐานแล้ว บริษัทประกันชีวิตยังออกแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบอื่น
นอกจากกรมธรรม์
ประกั
งกองทุนประกันชีวิตเพิได้่มเพื่อให้เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และเพิ่มทางเลือกให้ผู้เอาประกันภัยที่ต้องการการลงทุนนอกเหนือจาก
การออมเงินได้มากขึ้น เป็นการขยายตลาดไปสู่ผู้เอาประกันภัยในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากกลุ่มเป้าหมายเดิม
เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) และกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit Linked Life Insurance)
4.1 กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต แบบยู นิ เวอร์ แซล ไลฟ์ อิ น ชั ว รั น ซ์ (Universal Life Insurance)2 หมายถึ ง
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยและบริษัท
ประกันชีวิตได้มีการทาสัญญาประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะชาระเบี้ยประกันชีวิตตามที่ระบุในสัญญา
(Regular Premium) รวมถึงเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่เป็ นเงินออม (Top – ups) คือผู้เอาประกันภัยมีสิทธิลงทุน เพิ่ ม
และบริษั ท จะหั กค่าธรรมเนี ย มต่ าง ๆ และค่าความคุ้ม ครองการมรณกรรมจากกรมธรรม์ ป ระกัน ชีวิต หรือความ
คุ้มครองอื่น ๆ และจะจ่ายผลตอบแทนเป็นคราว ๆ (Crediting interest) ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการเสนอขาย
โดยมีการรับประกันผลตอบแทนขั้นต่า

2ประกาศสานั ก งานคณะกรรมการก ากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไข ในการขึ้น
ทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ Universal Life Insurance พ.ศ. 2552

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-24 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-24

3 หมายถึ ง
4.2 กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต แบบยู นิ ต ลิ ง ค์ ไลฟ์ อิ น ชั ว รั น ซ์บทที
(Unit่ 1Linked
Life Insurance)
ภาพรวมของธุ
รกิจประกั
นชีวติ และสรุปสาระส
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตขายควบกับกองทุนรวม ซึ่งทาให้ผู้ซื้อได้รับทั้งความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกัน ชีวิตและได้ลงทุนในกองทุน รวม เงินที่จ่ายซื้อกรมธรรม์ป ระกันชีเรืว่อิตงที
แบบยู
ะถูก
่ นิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ จจะถู
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
1) ส่วนที่ 1 เป็นค่าเบี้ยประกันภัยสาหรับการให้ความคุ้มครองตามที1.2
่กรมธรรม์
ประกั
นชีวิตกาหนด รซึกิ่งจประกันชีวิต
ประโยชน์
และบทบาทของธุ
บริษัทประกันชีวิตจะนาเงินส่วนนี้ไปบริหารเอง และบริษัทจะเป็นผู้รับรองความเสี
าเบีและแบบของการประกั
้ยประกันภัยไป
1.3่ยงจากการน
ชนิด ประเภท
นชีวิต
ลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
2) ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่จัดสรรเข้าไปเป็นส่วนเงินลงทุนตามสัดส่วนที่ร1.5
ะบุใสันกรมธรรม์
นชีาวยกรมธรรม์
ิต ซึ่ง
ญญาเพิ่มเติปมระกั
แนบท้
บริษัทประกันชีวิตจะนาไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทได้คัดเลือกไว้แล้ว 1.6
ตามค
่งของผู้เอาประกั
ภัยบโดย
ช่อาสั
งทางการจั
ดจาหน่นายกั
การเติบโตของอุตสาหก
บริษัทจัดการหลักทรัพย์จะออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัทประกันชีว1.7
ิตและบริ
ษ
ั
ท
จั
ด
การหลั
ก
ทรั
พ
ย์
ม
ิได้
กองทุนประกันชีวิต
รับประกันผลตอบแทนของเงินลงทุนในส่วนนี้ กล่าวคือ ผู้เอาประกันภัยเป็น ผู้ตัดสินใจเลือกกองทุนรวมทีจะลงทุ
่จะลงทุนนมูลมูค่ลา
ค่ทีา่ จทีะลงทุ
่จะลงทุนน และเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยตนเอง (นั่นคือ ลูกค้าอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อย
แนวคิด
กว่าหรือเท่ากับเงินที่นาไปลงทุนได้)
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ถอนได้ทุกวัน
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ประเทศชาติ
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
อินชัวร์รันซ์
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
3สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เว็บไซต์ www.oic.or.th

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-25
1-25 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั

เรื่องที่ 1.4
เงื่อนไขและข้ อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ ประกันภัยและสิ ทธิเกี่ยวกับ
มูลค่ ากรมธรรม์ ประกันภัย

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ อเนื่อง บริษั ท ประกัน ภัย จึงเลือกใช้ช่องทางในการจัด จาหน่ าย
างมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่
ปรษณีย์ โทรศัพท์
ติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 กาหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
บธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ

เงือ่ นไขและข้ อกาหนดทีส่ าคัญในกรมธรรม์ ประกันภัย

ล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
เงื่อนไขและข้อกาหนดในกรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิต คือข้อความที่ ป รากฏในกรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิต เกี่ย วกั บ
นของการประกันชีประโยชน์
วิตและเปรีสิยทบเที
ยบความแตกต่
างการประกั
วิตกับการ
ธิ และหน้
าที่ ของผูา้รงระหว่
ับ ประกั
นภัยและผูน้เชีอาประกั
นภัยจะต้องถือปฏิบั ติ ซึ่งคณะกรรมการกากับและ
รได้
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กาหนดให้มีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้
ละบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้
ภท และแบบของการประกันชีวิตได้
หมวดที่ 1 สั ญญาประกันภัย
ะข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน
1. ความสมบูรณ์ ของสัญญาประกันภัย มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
สั ญ ญาประกัน ภั ย นี้ เกิด จากการที่ บ ริษั ท เชื่ อถือข้อ แถลงของผู้ เอาประกัน ภั ย ในใบค าขอเอาประกัน ภั ย
องของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้
ใบแถลงสุขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้และได้มีการชาระเบี้ยประกันชีวิตงวดแรก
รจัดจาหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้
แล้ว บริษั ท จึ งได้ต กลงท าสั ญ ญาและออกกรมธรรม์ป ระกัน ภัยให้ ไว้ ในกรณี ที่ ผู้เอาประกัน ภัยรู้อยู่แล้ วและแถลง
งกองทุนประกันชีวิตได้
ข้อความอันเป็นเท็จตามวรรคหนึ่งหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ ซึ่งถ้า
บริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทาสัญญา สัญญา
ประกันภัยนี้ จะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาได้และ
ไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรั บผิด โดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัย
ได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2. การไม่ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ านความไม่ สมบูรณ์ ของสัญญาประกันภัย มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับ
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นับตั้งแต่วันทาสัญญาประกันชีวิต หรือหากมีการ
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยให้นับตั้งแต่วันต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย หรือวันที่กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
ประกั น ภั ย ครั้ง สุ ด ท้ า ย เว้ น แต่ ผู้ เอาประกั น ภั ย มิ ได้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในเหตุ ที่ เอาประกั น ชี วิ ต นั้ น หรือการแถลงอายุ
คลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอก
ล้างสัญญาได้ตามเงื่อนไขข้อ 1 แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาภายในกาหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัท
ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาในกรณีนี้ได้

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-26 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-26

3. สิทธิและการใช้ สิทธิในกรมธรรม์ ประกันชีวิต มีสาระสาคัญดังบทที
ต่อไปนี
่ 1้ ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส
สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ หากมิได้กาหนดมอบให้บุคคลอื่นใดโดยเฉพาะแล้วให้ถือว่าเป็น
ของผู้เอาประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้นการกาหนดมอบสิทธิและการใช้สิทธิใเรืนกรมธรรม์
่องที่ ประกันชีวิตให้บุคคลอื่น จะต้อง
ทาเป็นหนังสือแจ้งบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้ว
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
4. การโอนประโยชน์ แห่ งสัญญาประกันภัย มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับ แม้ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็น1.3
ผู้รับชนิ
ประโยชน์
เอง และแบบของการประกั
ผู้เอาประกันภัย
ด ประเภท
นชีวิต
ก็มีสิทธิจะโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้รับประโยชน์
ก็ได้ เว้นอแต่
จะได้ส่ส่งมอบ
1.4 เงื่อนไขและข้
กาหนดที
าคัญในกรมธรรม์ประกัน
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็1.5
นหนั
ง
สื
อ
ไปยั
ง
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ั
ท
แล้
ว
ว่
า
ไปยั่มงเติบริมแนบท้
ษัทแล้าวยกรมธรรม์
ว่า ตน
สัญญาเพิ
จานงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ การโอนประโยชน์ตามสัญญาประกั
ฉบับนี้ จะไม่
ผูกพัานยกับริบษการเติ
ัท บโตของอุตสาหก
1.6 นช่ภัอยงทางการจั
ดจาหน่
จนกว่าผู้ เอาประกัน ภัยได้แจ้ งการโอนประโยชน์ ดังกล่าวให้ บริษั ท ทราบเป็ น หนั ง1.7
สือกองทุ
และบรินประกั
ษั ท ได้นบชีั นวทึิต กสลักหลั ง
กรมธรรม์ประกันภัยแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนประโยชน์นั้นและบริษัทไม่ต้องรับผิด
ถ้าได้จ่ายจานวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้มีสิทธิไป โดยผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งบริษัทประกันภัยเป็น
แนวคิด
ลายลักษณ์อักษรถึงการโอนประโยชน์ดังกล่าวก่อน
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
5. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ชีบริวิตษจะคุ
ัทจะจ่
ายเงินวผลประโยชน์
้มครองชี
ิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ใด ๆ ภายใต้ข้อกาหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุนั้น หากมิได้ถอนได้
ระบุชื่อทุกผูวั้รนับประโยชน์ บริษัท
จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
1) ในกรณี ที่ ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผูประโยชน์
้รับประโยชน์
เสียชีวฒ
ิตก่นาเศรษฐกิ
อน
ในด้ไาด้นการพั
จ และสั งคม
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็ประกอบด้
นหนังสือถึงวการเปลี
ย
่
นตั
ว
ผู
ร
้
ั
บ
ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดั
ง
กล่
า
วข้
ประเทศชาติ างต้น เมื่อผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภั3.ย การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
2) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รประเภท
ับประโยชน์
ายใดเสียชีวิตญก่อประเภทอุ
น
คือรประเภทสามั
ตสาหกรรม
ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลีเป็่ยนนตั4ว แบบมาตรฐาน
ผู้รับประโยชน์นคืั้นอ แบบชั
หรือ ่วระยะเวลา แบบ
แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัย แบบบ
มิได้แจ้านาญ
งหรือไม่และยั
สามารถแจ้
งให้เศษอีก คือ แบบยูน
งมีแบบพิ
บริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตอิบริ
นชัษวัทร์รจะจ่
ันซ์ ายเงินผลประโยชน์
ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่า ๆ กัน 4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
6. การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์
ระกันชีวิตนั้นให้สิทผธิู้รเับกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
เป็นต้น ปตลอดจนการใช้
ประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัทแล้วว่าตนจานงจะถื
ประกัอนเอาประโยชน์
มาแล้วมากกว่ตามสั
า 1 ญปี ญา
ประกอบด้วย มูลค่าเว
นั้น ในกรณี ที่ผู้ รับ ประโยชน์คนใหม่เป็น บิด า มารดา สามี ภริยาหรือบุ ตรของผู้เ5.อาประกั
น ภัย่มเติการเปลี
วผู้รับ ประกันชีวิต คือส
สัญญาเพิ
มแนบท้่ ยานตั
ยกรมธรรม์
ประโยชน์จะมีผลบังคับนับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนา โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็
นหนั
งสือ เพื่อบริษอัทจากสั
จะทาญญาประกันชีวิต
ความคุ
้มครองนอกเหนื
การบันทึกการเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์ประกันภัยหรือออกบันทึกสลักหลังให้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดถ้าได้
จ่ายจานวนเงินอันจะพึงชดใช้ตามสัญญาประกันชีวิตให้กับผู้รับประโยชน์คนเดิมไปโดยไม่ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-27
1-27 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่
ประโยชน์
อเนื่อง ใบริ
นกรณี
ษั ท ประกั
ผู้รับประโยชน์
น ภัย จึงเลืคอนใหม่
กใช้ชม่อิใช่งทางในการจั
บิดา มารดาดสามี
จาหน่ภริาย าหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผู้รับ
างมากขึ้น นอกเหนืประโยชน์
อจากช่องทางตั
จะมีผลบั
วแทนประกั
งคับเมื่อได้นรชีับวความเห็
ิต และนายหน้
นชอบจากบริ
าประกัษนัทชีและบริ
วิต ได้แษก่ัทได้ทาการบันทึกเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในกรมธรรม์
ปรษณีย์ โทรศัพท์ ประกันภัย หรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว
ติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้7.ไการแก้
ขเพิ่มเติไขกรมธรรม์
ม พ.ศ.2551ประกั
กาหนดให้
้ง “กองทุ
น้
นชีวิตจมีัดสตัาระส
าคัญดันงประกั
ต่อไปนี
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี
้ที่เกิดไจากการเอาประกั
ี่บริษัทรถูณ์กตเพิ่อกเมืถอน
การแก้
ขกรมธรรม์ประกันภัชีวยิตในกรณี
นี้จะมีผทลสมบู
่อบริษัทตกลงรับการแก้ไข และจะมีผลบังคับ ต่อเมื่อ
บธุรกิจประกันชีวิต บริ
และเพื
จประกันชีวิตให้
มีความมั
่นคง
และมีนเทึสถีกสลั
ยรภาพ
ษัทได้่อพับันฒทึนาธุ
กแก้รกิไขในกรมธรรม์
ประกั
นภัยหรื
อออกบั
กหลังให้แล้ว โดยผู้มีอานาจทาการแทนบริษัท
8. การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ ประกันชีวิต มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
ผู้เอาประกันภัยอาจทาเป็นหนังสือขอให้บริษัทเปลี่ยนแบบประกันชีวิตเป็นแบบอื่นตามที่บริษัทได้กาหนด
ล้ว ผู้ศึกษาสามารถหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทหากการเปลี่ยนแบบประกันชีวิตนี้ ทาให้
นของการประกันชีเกิวิตดและเปรี
ยบเที้ยประกั
บความแตกต่
งการประกั
นชีวปิตระกั
กับการ
ผลต่างของเบี
นชีวิตหรืาองระหว่
เงินค่าาเวนคื
นกรมธรรม์
นภัยตามแบบการประกันชีวิตเดิมกับแบบการประกัน
รได้
ชีวิตใหม่ บริษัทจะคืนเงินเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในส่วนที่ลดลง หักด้วยหนี้สินที่ผูกพัน
ละบทบาทของธุรกิตามกรมธรรม์
จประกันชีวิตได้
ประกันชีวิต หรือจะเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิตที่เพิ่มขึ้น หรือเงินค่าเวนคืนส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วแต่กรณี
ภท และแบบของการประกัน9.ชีวการฆ่
ิตได้ าตัวตายหรื อถูกฆาตกรรม มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
ะข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์
ิต และสิ
ทธิเกี่ยวกับเมืมู่อลปรากฏว่
ค่ากรมธรรม์
บริษปัทระกั
จะไม่นจชี่าวยเงิ
นตามกรมธรรม์
า ประกัน
1) ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปี นับแต่วันทาสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์
องของสัญญาเพิ่มเติประกั
มแนบท้
ิตได้ มของกรมธรรม์ประกันชีวิตครั้งสุดท้าย ความรับผิดของบริษัทจะมีเพียงคืนเบี้ย
นชีวาิตยกรมธรรม์
หรือวันกลัปบระกั
คืนนสูชี่สวถานะเดิ
รจัดจาหน่ายต่อการเติ
บโตของอุ
ตสาหกรรมประกั
ประกั
นภัยสาหรั
บการประกันชีนวชีิตวทีิต่ไได้ด้ชาระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด หรือเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตเพื่อ
งกองทุนประกันชีวิตการต่
ได้ ออายุสัญญาประกันชีวิต หรือการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี
2) ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ความรับผิดของบริษัทจะมีเพียงคืนเงินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะอนุโลมคืน
เบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตที่ได้รับชาระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย
(2) ในกรณี ที่ มีผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน หากผู้รับประโยชน์ คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่ า
ผู้เอาประกันภัยโดยเจตนา บริษัทจะจ่ายจานวนเงินเอาประกันชีวิตให้ แก่ผู้รับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอา
ประกันภัยตามส่วน เมื่อหักส่วนของผู้ที่ฆ่าผู้เอาประกันภัยซึ่งไม่มีสิทธิได้รับออก โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยส่วน
นี้ทั้งหมดด้วย การคืนเบี้ยประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยกรณีฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม บริษัทมี
สิทธิหักหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ออกได้
10. การแถลงอายุหรื อเพศคลาดเคลื่อน มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
ถ้าผู้เอาประกัน ภัยได้แถลงอายุหรือเพศไว้ต่อบริษั ท คลาดเคลื่อนไม่ต รงตามความจริง เป็ น เหตุ ให้ บ ริษั ท
กาหนดจานวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่า จานวนเงินที่บริษัทจะพึงต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้จะต้องลดลงเท่าที่เบี้ย
ประกันภัยที่ได้มาจะซื้อความคุ้มครองได้ สาหรับในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ชาระเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราตามอายุ
หรือเพศจริง บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้ ถ้าบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะทาสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้อง
แท้จริงอยู่นอกจากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทแล้ว สัญญาประกันภัยนี้เป็นโมฆียะ บริษัทมีสิทธิ

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-28 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-28

บอกล้างสัญ ญาได้ กรณี ที่ บ ริษั ท บอกล้ างสัญ ญา บริษั ท จะคืน เบี้ ยประกับทที
น ภัยหลั
จากหักหนี้ สิน ร(ถ้กิาจมีประกั
) ให้ แก่นผชีู้เอา
่ 1 งภาพรวมของธุ
วติ และสรุปสาระส
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี
11. การแจ้ งการตายและการพิสูจน์ ศพ มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้ เรื่องที่
ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในสิ
ัน (14 วัน) นับแต่นวชีันวิตและความแตกต่า
1.1 หลักบพืสี้น่วฐานของการประกั
เสียชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงความตายของผู้เอาประกันภัยหรือไม่1.2
ทราบว่
ามีการประกั
นชีวิตในกรณี
ประโยชน์
และบทบาทของธุ
รกิจประกันชีวิต
เช่นนี้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วันที่ทราบถึงความตายหรื
อ
วั
น
ที
ท
่
ราบว่
า
มี
ก
ารประกั
น
ชี
วิต
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกั
นชีวิต
ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งมอบหลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีว1.4
ิตให้แเงืก่่อบนไขและข้
ริษัท และถ้
า
บริ
ษ
ท
ั
ร้
อ
งขอ
อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ผู้ รับ ประโยชน์ จ ะต้ องจัด หาเอกสารหลั กฐานเพิ่ ม เติ ม ให้ แก่บ ริษั ท โดยค่า ใช้ จ่ ายของผู
้
ร
ั
บ
ประโยชน์
เอง ฝ่าายกรมธรรม์
ยผู้ เอา
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้
ประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผู้เอาประกันภัย เมื่อ1.6
บริษช่ัทอเห็งทางการจั
นว่ามีความจ
าเป็านยกั
และไม่
ดจาหน่
บการเติบโตของอุตสาหก
ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา บริษัท จะรับ ผิดตามกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิตนี้ ต่อ1.7
เมื่ อผูกองทุ
้รับ ประโยชน์
หรื
อ
ฝ่
า
ยผู
้เอา
นประกันชีวิต
ประกันภัยปฏิบัติตามความในวรรคก่อน ๆ ของข้อนี้เรียบร้อยแล้ว
12. สิทธิเกีย่ วกับเงินค้ างจ่ ายตามกรมธรรม์ ประกันชีวิต มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
แนวคิด
เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตครบกาหนดวันสิ้นสุดตามสัญ ญาหรือเมื่อผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิต ในระหว่างที่
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับอยู่ หากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่ได้มารับ
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
เงินที่มีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันชีวิตภายในกาหนดระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันชีวิตครบ
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
กาหนด หรือวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะให้ดอกเบี้ยสาหรับเงินดังกล่าวทั้งหมดในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
ถอนได้ทุกวัน
ที่ใช้ในการคานวณเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์นี้
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
13. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
อนุ ญ าโตตุ ล าการ (Arbitration) เป็ น วิธี การระงั บ ข้อพิ พ าทซึ่ งคู่พิ พ าทตกลงกั
น ตั้ งบุ ควคลที
่ 3 ซึ่ งเรียากว่
า
ประกอบด้
ย บทบาทด้
นออมทรั
พ ย์ บทบาท
อนุญาโตตุลาการขึ้นมาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างกัน เมื่ออนุญาโตตุลาการมีคาชี
ข
้
าดอย่
า
งใดแล้
ว
ย่
อ
มผู
ก
พั
น
ประเทศชาติ
คู่พิพาทให้ต้องปฏิบัติตาม
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้อประเภท
งตามกรมธรรม์
ประกันชีวญิตกัประเภทอุ
บ
คือ ประเภทสามั
ตสาหกรรม
บริษัทประกัน ชีวิต หากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็ นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธเป็ีกนารอนุ
ญ าโตตุลาการคือบริแบบชั
ษั ท ่วระยะเวลา แบบ
4 แบบมาตรฐาน
ประกันชีวิตจะตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบัแบบบ
งคับสานาญ
านักงานคณะกรรมการ
และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
อินชัวร์รันซ์
สถานที่ทาการอนุญ าโตตุลาการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ
ม
การประกอบธุ
รกินจประกั
นภัเยงื่อนไขและข้อกาหน
4. ในกรมธรรม์
ประกั
ชีวิตจะมี
สาหรับส่วนกลาง มีที่ทาการอยู่ ณ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุ
รกิจประกั
ภัยแก่โดยมี
พื้นที่ อความจริง กา
เอาประกั
น ภัยนได้
การแถลงข้
รับผิดชอบทั่วราชอาณาจักร สาหรับสถานที่ทาการอนุญาโตตุลาการสานักงานคณะกรรมการก
ากับและส่งเสริสมิทการ
เป็นต้น ตลอดจนการใช้
ธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ มีที่ทาการอยู่ ณ สานักงานคณะกรรมการก
ากั
บ
และส่
ง
เสริ
ม
การ
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
ประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดกาแพงเพชร
ชัยนาทายกรมธรรม์
จังหวัด ประกันชีวิต คือส
5. สัญญาเพิจั่มงหวั
เติมดแนบท้
เชี ย งราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จั ง หวั ด ตาก จั ง หวั ด นครสวรรค์ จั ง หวั ด น่ า น จั ง หวั ด พะเยา
ง หวั ด พิ จิ ต ร อจัจากสั
ง หวั ดญญาประกันชีวิต
ความคุ้มจัครองนอกเหนื

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-29
1-29 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่
พิษอณุเนืโ่อลกง บริ
จังษหวัั ทดประกั
เพชรบู
น ภัรยณ์จึงจัเลืงหวั
อกใช้
ดแพร่
ช่องทางในการจั
จังหวัดแม่ฮ่อดงสอน
จาหน่จัางยหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัด
างมากขึ้น นอกเหนือุอตจากช่
รดิตถ์องทางตั
และจังวหวัแทนประกั
ดอุทัยธานีน4ชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่
ปรษณีย์ โทรศัพท์
ภัย กาหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ติประกันชีวิต พ.ศ.หมวด
2535 2แก้การประกั
ไขเพิ่มเติมนพ.ศ.2551
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี
ี่เกิดจากการเอาประกั
กเพิ้ กถอน
14.้ทการช
าระเบี้ยประกันภันยภัมียสในกรณี
าระสาคัทญี่บริดัษงต่ัทอถูไปนี
บธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัการช
ฒนาธุาระเบี
รกิจประกั
นชีนวภัิตยให้ต้มอีคงชวามมั
และมี
เสถีนยถึรภาพ
้ยประกั
าระก่่นอคงนหรื
อในวั
งกาหนดชาระโดยชาระเป็นงวดรายปี รายงวด 6 เดือน
3 เดือน หรือรายเดือน ณ สานักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือกับตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้ าประกันชีวิตที่
ได้รับมอบอานาจเป็นหนังสือจากบริษัท หรือช่องทางอื่น ๆ ที่บริษัทประกาศกาหนด ทั้งนี้บริษัทจะออกใบรับเงินเบี้ย
ล้ว ผู้ศึกษาสามารถประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่บริษัทยินยอมให้มีการชาระเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวดน้อยกว่าหนึ่งปี จานวน
ประกันยภับเที
ย ที่ ชยบความแตกต่
าระให้ บ ริษั ท ยัางระหว่
งไม่ เต็ มางการประกั
ปี นั้ น เป็ น หนี
ษั ท จะต้ องหั กออกจากจานวนเงิน ที่ จ ะพึ ง จ่า ยตาม
นของการประกันชีเบี
วิต้ ยและเปรี
นชี้ สวิ นิตทีกั่ บ ริการ
กรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงงวดการชาระเบี้ยประกันภัยได้ โดยต้องทาเป็นหนังสือขอ
รได้
่ยนแปลงวิ
ละบทบาทของธุรกิเปลี
จประกั
นชีวิตได้ธีการชาระเบี้ยประกันภัยไปยังบริษัท และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับเมื่ อบริษัทอนุมัติ การชาระเบี้ย
ประกันภันยชีให้
ภท และแบบของการประกั
วิตชได้าระเป็นเงินสด การชาระเบี้ยประกันชีวิตด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดจะถือว่าได้ชาระ
้ยประกันภัยปต่ระกั
อเมืน่อชีเรีวยิตกเก็
บเงินทสดได้
แล้บว มูลค่ากรมธรรม์ประกัน
ะข้อกาหนดที่สาคัญเบีในกรมธรรม์
และสิ
ธิเกี่ยวกั
15. ระยะเวลาผ่ อนผันชาระเบี้ยประกันภัย มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
องของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้หากผู
ายกรมธรรม์
ประกั
้เอาประกั
นภันยชีมิวไิตด้ได้ชาระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะผ่อนผันให้เป็น
รจัดจาหน่ายต่อการเติ
บโตของอุ
ตสาหกรรมประกั
นชีอวตามที
ิตได้ ่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต นับแต่วันครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย
เวลาสามสิ
บเอ็
ดวัน (31 วัน) หรื
งกองทุนประกันชีวิตในระหว่
ได้ างระยะเวลาผ่อนผันกรมธรรม์ประกันชีวิตยังคงมีผลบังคับ ถ้าผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิตลงในระหว่างระยะเวลา
ผ่อนผัน บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยที่ค้างชาระในรอบปีกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นออกจากจานวนเงิน ซึ่งบริษัทจะชดใช้
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ โดยไม่คิดดอกเบี้ย
16. การขาดอายุของกรมธรรม์ ประกันชีวิต มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 15 กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ย่อม
ขาดอายุ นับแต่วันถึงกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่กรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีผลบังคับโดยข้อกาหนดอื่นใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้
หมายเหตุ การรักษากรมธรรม์ประกันชีวิตที่ขาดอายุ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ต่อไป คือ
1) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องขอต่อ
อายุกรมธรรม์ประกันชีวิต
2) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เกิดขึ้นแล้วและผู้เอาประกันภัยยัง
มิได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะนาเงินค่าเวนคืนมาชาระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติ หรือขอ
เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินสาเร็จหรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา
4

ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ เรื่องกาหนดสถานที่ทาการของอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551.

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-30 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-30

17. การต่ ออายุกรมธรรม์ ประกันชีวิต มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้ บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุ ปสาระส
เมื่ อกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต สิ้ น ผลบั งคั บ ยกเว้ น การสิ้ น ผลบั งคั บ กรณี เวนคื น กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย ผู้ เอา
ประกันภัยสามารถขอต่ออายุได้ภายใน 5 ปี โดยวิธีการต่ออายุมี 2 วิธี คือ เรื่องที่
วิธีที่ 1 ชาระเบี้ยประกันภัยที่ค้างชาระย้อนหลังทั้งหมดพร้อมดอกเบี1.1
้ย บริหลัษกัทพืจะคิ
ดดอกเบี้ยในอัตราสู
้นฐานของการประกั
นชีวงิตและความแตกต่า
กว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คานวณเบี้ยประกันภัยร้อยละ 2 ต่อปี
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
สาเหตุที่บริษัทต้องคิดดอกเบี้ยเพราะเบี้ยประกันภัยที่บริษัทเก็บจากผู1.3
้เอาประกั
นภัยไปเมืและแบบของการประกั
่อหักค่าใช้จ่าย
ชนิด ประเภท
นชีวิต
แล้วบริษัทต้องนาไปลงทุนได้ผลตอบแทนอย่างน้อยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย บริษัทจึง1.4
จะสามารถมี
เ
งิ
น
เพี
ย
งพอที
่
จ
ะจ่
า
ย
เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันในสัญญาได้
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ดังนั้น หากผู้เอาประกันภัยหยุดชาระเบี้ยประกันภัย เท่ากับบริษัทจะไม่
ค่าเบี้ยประกั
ภัยเพื
1.6มช่ีเงิอนงทางการจั
ดจนาหน่
ายกั่อนบาไป
การเติบโตของอุตสาหก
ลงทุนในช่วงเวลาหนึ่งที่ผู้เอาประกันภัยหยุดชาระเบี้ยประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภั1.7
ยมาขอต่
อ
อายุ
ต
ามวิ
ธ
น
ี
้
ี
กรมธรรม์
กองทุนประกันชีวิต
ประกันชีวิตจะยังมีผลบังคับแบบต่อเนื่องเสมือนไม่มีการขาดผลบังคับ ดังนั้ นการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องจ่ายจานวนเงินเท่ากับจานวนเบี้ยประกันภัยที่หยุดชาระไปพร้อมดอกเบี้ยให้บริษัท
แนวคิด
วิธีที่ 2 กรณีเลื่อนวันเริ่มต้นและวันครบกาหนดสัญญาประกันภัยออกไป เท่ากับช่วงระยะเวลาที่ขาด
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
ผลบังคับโดยผู้เอาประกันภัยจะต้องชาระเบี้ยประกันภัยในอัตราใหม่ที่คานวณจากอายุ ณ วันเริ่มต้นใหม่ของสัญญา
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงหลักฐานว่าสุขภาพสมบูรณ์ บริษัทสามารถ
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
รับประกันภัยได้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง เมื่อบริษัทรับต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว กรมธรรม์
ถอนได้ทุกวัน
ประกันชีวิตก็จะมีผลบังคับ
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
หมวด 3 การใช้ สิทธิเกีย่ วกับมูลค่ากรมธรรม์ ประกันภัย
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
18. การนามูลค่ าเวนคืนมาชาระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ โดยมีสาระสาคัญประเทศชาติ
ดังต่อไปนี้
แบบที่ 1 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคื3.นกรมธรรม์
ภัยแล้
การประกัปนระกั
ชีวิตนแบ่
งได้วเป็เมืน่อถึ2งชนิด คือ ชนิดมีเงิน
กาหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันชาระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ชาระเบี
้ยประกัคืนอภัประเภทสามั
ยและมิได้ใช้ญสิทประเภทอุ
ธิ
ประเภท
ตสาหกรรม
เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ งในข้อ 20 หรือ ข้อ 21 เพื่ อให้ กรมธรรม์มีผ ลบังคับ ใช้ต่อไป บริษัทเป็จะน
น ค่าเวนคืนกรมธรรม์
น 4าเงิแบบมาตรฐาน
คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
ประกันภัย ที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกั นภัย (ถ้แบบบ
ามี) ชานาญ
าระเบี้และยั
ยประกังมีนแภับบพิ
ยแทนเศษอีก คือ แบบยูน
ให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัอิตนราดอกเบี
ชัวร์รันซ์้ยที่ใช้ในการคานวณ
เบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปีในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีไม่เพีย4.งพอที
่จะชาระเบี
้ยประกั
ยตาม
ในกรมธรรม์
ประกั
นชีวนิตภัจะมี
เงื่อนไขและข้อกาหน
งวดที่กาหนดแต่เพียงพอสาหรับการชาระเบี้ยประกันภัยเป็นราย 3 เดือน ให้ทาการเปลีเอาประกั
่ยนวิธีการช
นภัย อความจริง กา
น ภัาระเบี
ย ได้ แ้ยก่ประกั
การแถลงข้
เป็นราย 3 เดือน หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในวันที่ถึงกาหนดชาระเบี้ยประกั
ไม่เพียงพอสาหรัสบิทการ
เป็นภัต้ยนมีตลอดจนการใช้
ธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ชาระเป็ นราย 3 เดื อน บริษั ท จะแปลงกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้เป็ น การประกัน ภัยแบบขยายเวลา
หรือเปลีา ่ ย1นเป็
น
ประกันมาแล้วมากกว่
ปี ประกอบด้
วย มูลค่าเว
กรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินสาเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดหากสัญญาเพิ่ม5.เติมสัแนบท้
นภัย ประกันชีวิต คือส
ญญาเพิายกรมธรรม์
่มเติมแนบท้ปาระกั
ยกรมธรรม์
นี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทจะนาเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกั
นภัย้มในวรรคแรก
ความคุ
ครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-31
1-31 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ อเนื่อง บริษแบบที
ั ท ประกั่ 2นในกรณี
ภัย จึงเลืที่กอรมธรรม์
กใช้ช่องทางในการจั
าหน่
ประกันภัยยังมีดผจลบั
งคัาบยและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว เมื่อถึง
างมากขึ้น นอกเหนืกอาหนดวั
จากช่อนงทางตั
วระยะเวลาผ่
แทนประกัอนผั
ชีนวช�นิตำชและนายหน้
วิต ได้แนก่ภัยยังมิได้ชาระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้สิทธิเลือก
ระเบี
ย้ ประกันนาภัประกั
สิ้นสุดระยะเวลาผ่
อนนผั
าระประกั
ย ถ้าผูน้เชีอาประกั
ปรษณีย์ โทรศัพท์ วิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือ ข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทจะนาเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ติประกันชีวิต พ.ศ.ประกั
2535นภัแก้
เติม พ.ศ.2551
กาหนดให้
จัด้สตัิน้ง ที“กองทุ
นประกัน ประกันภัย (ถ้ามี) ชาระเบี้ยประกันภัยแทนให้
ยทีไขเพิ
่มีอยู่ม่ในขณะนั
้นหลังจากหั
กด้วยหนี
่ผูกพันตามกรมธรรม์
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รโดยอั
ับชาระหนี
กิดกจากการเอาประกั
ย ในกรณี
ที่บริดษดอกเบี
ัทถูกเพิ้ยกทบต้
ถอนนในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในนการค�
นวณ
ตโนมัต้ทิใี่เนลั
ษณะของการกู้ยนืมภัและบริ
ษัทจะคิ
การคำานวณ
บธุรกิจประกันชีวิต เบี
และเพื
่อพันฒภันาธุ
ประกั2นต่ชีอวปีิตให้
มีความมั
่นคง อและมี
้ยประกั
ยอีกรร้กิอจยละ
ภายใต้
เงื่อนไขต่
ไปนี้ เสถียรภาพ
1) ถ้าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีจานวนเท่ากับหรือมากกว่าจานวนเบี้ยประกันภัยตาม
งวดซึ่งผิดนัดชาระบริษัทจะชาระเบี้ยประกันภัยแทนให้ในลักษณะของการกู้ยืมดังกล่าวในวรรคแรก และหากเงินค่า
ล้ว ผู้ศึกษาสามารถเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยยังมีเพียงพอ บริษัทก็จะให้กู้ยืมค่าเบี้ยประกันภัยที่ผิดนัดชาระงวดต่อไปโดยวิธีเดียวกัน
าเบี้ยประกั
ยได้รับชาระเต็างระหว่
มปี ต่อาจากนั
้นกรมธรรม์
นภัยก็จะมีผลบังคับโดยอัตโนมัตตามการประกั
ิตาม การประกันภัย
นของการประกันชีจนกว่
วิตและเปรี
ยบเทีนยภับความแตกต่
งการประกั
นชีวิตปกัระกั
บการ
แบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินสาเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด
รได้
ละบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้ 2) ถ้าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีไม่เพียงพอที่จะชาระเบี้ยประกันภัยตามงวดซึ่งผิดนัด
กรมธรรม์ปประกั
ระกั
ชาระ บรินษชีวัทิตจะแปลงกรมธรรม์
ประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์
นภันยภัใช้ย
ภท และแบบของการประกั
ได้
นเงิสนาเร็
ี่บริษัททกธิาหนดหากสั
่มเติมปแนบท้
ส�ำเร็จจตามหลั
ตามหลั
ะข้อกาหนดที่สาคัญเงิใช้ในกรมธรรม์
ประกักกเกณฑ์
นเกณฑ์
ชีวิตทและสิ
เกี่ยวกับมูลค่ญาญาเพิ
กรมธรรม์
ระกันายกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทจะ
นาเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในวรรคแรก
แบบที่ ป3ระกั
ในกรณี
องของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
นชีวทิตี่กได้รมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว เมื่อถึง
กาหนดวั
นสิ้นตสุสาหกรรมประกั
ดระยะเวลาผ่อนนผัชีวนิตชได้าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ชาระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้สิทธิ
รจัดจาหน่ายต่อการเติ
บโตของอุ
งกองทุนประกันชีวิตเลืได้อกวิ ธีใดวิธี ห นึ่ งในข้อ 20 หรือข้อ 21 เพื่ อให้ กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย มี ผ ลบั งคั บ ต่ อไป บริษั ท จะน าเงิน ค่ าเวนคื น
กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย ที่ มี อยู่ ในขณะนั้ น หลัง จากหั กด้ วยหนี้ สิ น ที่ ผู กพั น ตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย (ถ้า มี ) ช าระเบี้ ย
ประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่
ใช้ในการคานวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปีในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีไม่เพียงพอที่จะชาระ
เบี้ ย ประกั น ภั ย ตามงวดที่ ก าหนดบริษั ท จะแปลงกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย นี้ เป็ น การประกั น ภัย แบบขยายเวลา หรือ
เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยใช้เงินสาเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดหากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทจะนาเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ในวรรคแรก
แบบที่ 4 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว เมื่อถึง
กาหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันชาระเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยยังมิได้ชาระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้สทิ ธิวิธีใด
วิธีหนึ่ งในข้อ 20 หรือข้อ 21 เพื่ อให้ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย มีผ ลบั งคับ ใช้ ต่อไป บริษั ท จะน าเงิน ค่าเวนคืน กรมธรรม์
ประกันภัยที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ชาระเบี้ยประกันภัยแทนให้
โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้ นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคานวณ
เบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีไม่เพียงพอชาระเบี้ยประกันภัย ตามงวด
ที่กาหนดบริษัทจะคานวณให้เป็นเบี้ยประกันภัยรายเดือน หากมีเศษของเดือนจะปัดขึ้นเป็นหนึ่งเดือน

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-32 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-32

19. การเวนคืนกรมธรรม์ ประกันภัย มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้ บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุ ปสาระส
หากมีการชาระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยยังมี
ผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญ ญาได้โดยขอเวนคืนเรืกรมธรรม์
่องที่ ประกันภัยและรับเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภั ย ตามจานวนที่กาหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์
อันพึงจะได้รับ (ถ้นาชีมีว)ิตและความแตกต่า
1.1 หลัอกื่นพืๆ้นฐานของการประกั
หักด้วยจานวนหนี้สินใด ๆ ที่ค้างชาระอยู่ (ถ้ามี)
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
20. การเปลี่ยนเป็ นกรมธรรม์ ประกันภัยแบบใช้ เงินสาเร็ จ มีสาระสาคัญดัง1.3
ต่อไปนี
ชนิด้ ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
หากมีการชาระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกั1.4
นภัเงืยและกรมธรรม์
ระกันภั่สยาคัยังญมีในกรมธรรม์ประกัน
่อนไขและข้อกปาหนดที
ผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเป็นกรมธรรม์1.5
ประกัสัญนภัญาเพิ
ยแบบใช้
งินสาเร็ายกรมธรรม์
จ โดยผู้
่มเติมเแนบท้
เอาประกันภัยไม่ต้องชาระเบี้ยประกันภัยต่อไป การเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัย บริ
าเงินค่าดเวนคื
่มีอบยูการเติ
่ใน บโตของอุตสาหก
1.6ษัทช่อจะน
งทางการจั
จาหน่นาทียกั
ขณะนั้นมาคานวณเป็นเบี้ยประกันภัยชาระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่
นกรมธรรม์
1.7เป็กองทุ
นประกัปนระกั
ชีวิตนภัยแบบใช้
เงิน สาเร็จ ซึ่งมี ระยะเวลาเอาประกัน ภัยเป็นไปตามระยะเวลาประกัน ภัยเดิม แต่จานวนเงินเอาประกัน ภัยเท่ากับ
จานวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินสาเร็จ ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องมูลค่าใช้เงินสาเร็จตามตาราง
แนวคิด
มู ล ค่ า กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย และบริษั ท จะจ่ ายเงิ น จ านวนนี้ ให้ เมื่ อ ผู้ เอาประกัน ภั ย มี ชี วิ ต อยู่ จ นถึ งวั น ครบก าหนด
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
ระยะเวลาเอาประกัน ภัยหรือเมื่อผู้ เอาประกัน ภัยเสียชี วิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย และหากมีเงิน เหลือ ซึ่ ง
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
เรียกว่า เงินจ่ายคืนทันที ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะคืนเงินจานวนดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัย
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินสาเร็จ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินตาม
ถอนได้ทุกวัน
กรมธรรม์ประกันภัยบริษัทจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนที่จะนามาคานวณมูลค่าใช้เงิน
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
สาเร็จ
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
21. การแปลงเป็ นการประกันภัยแบบขยายเวลา มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้ ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
แบบที่ 1 หากมี ก ารช าระเบี้ ย ประกั น ภั ย มาจนถึ ง เวลาที่ มี เงิน ค่ า เวนคื
น กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย และ
ประเทศชาติ
กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอแปลงกรมธรรม์ประกั3.นภัการประกั
ยเป็นการประกั
ภัยงแบบขยาย
นชีวิตนแบ่
ได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
เวลา โดยจานวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยผู้เอาประกันประเภท
ภัยไม่ต้อคืงชอาระเบี
้ยประกัญนภัประเภทอุ
ย
ประเภทสามั
ตสาหกรรม
ต่อไป การแปลงกรมธรรม์ ประกั น ภัย บริษัท จะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ป ระกันภัเป็
ยทัน้ง4หมดที
่ มีอยู่ ในขณะนั
มา ่วระยะเวลา แบบ
แบบมาตรฐาน
คือ ้ นแบบชั
คานวณเป็นเบี้ยประกันภัยชาระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่เป็นการประกัแบบบ
นภัยแบบขยายเวลา
าผู้เอาเศษอีก คือ แบบยูน
านาญ และยังมีแถ้บบพิ
ประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลา ซึ่งได้ระบุไว้ในช่วงระยะเวลาที่ขยายตามตารางกรมธรรม์
อินชัวร์ปรระกั
ันซ์ นภัย บริษัทจะจ่าย
จานวนเงินเอาประกัน ภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชี วิตอยู่พ้นก4.าหนดระยะเวลาที
่ขยายกรมธรรม์
ในกรมธรรม์ประกั
นชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
ประกันภัยเป็นอันสิ้นผลบังคับ โดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่นาเงินค่าเอาประกั
เวนคืนกรมธรรม์
นภัยมา อความจริง กา
น ภัย ได้ปแระกั
ก่ การแถลงข้
ซื้อการประกันภัยแบบขยายเวลาแล้ว และยังมีเงินเหลืออยู่ บริษัทจะนาไปคานวณเป็นเป็เบีน้ยต้ประกั
นภัยชาระครัส้งเดี
น ตลอดจนการใช้
ิทธิยเวกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
เพื่อซื้อการประกันภัยแบบสะสมทรัพย์แท้จริง และถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันประกั
ครบกนาหนด
ษัทจะจ่
น
มาแล้วบริ
มากกว่
า 1าปียเงิประกอบด้
วย มูลค่าเว
ตามช่องเงินครบกาหนดให้และหากยังมีเงินเหลืออีกบริษัทจะจ่ายเงินดังกล่าวให้ต5.ามช่สัอญงเงิ
น
จ่
า
ยคื
น
ทั
น
ที
ใ
ห้
แ
ก่
ผ
้
ู
เ
อา
ญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ประกันภัย ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอแปลงเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบขยายเวลา
ในกรณี
ที่ผู้เอาประกัอจากสั
นภัย มีญญาประกันชีวิต
ความคุ
้มครองนอกเหนื
หนี้สินตามกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ก่อนนามาคานวณเบี้ย

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-33
1-33 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่
ประกั
อเนืน่อภังยบริ
สาหรั
ษั ทบประกั
การประกั
น ภัยนจึภังเลื
ยแบบขยายเวลาและจ
อกใช้ช่องทางในการจั
านวนเงิ
ด จาหน่
นเอาประกั
าย นภัยแบบขยายเวลาจะเท่ากับจานวนเงินเอา
างมากขึ้น นอกเหนืประกั
อจากช่
นภัอยงทางตั
เดิมหักวด้แทนประกั
วยหนี้สิน นชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่
ปรษณีย์ โทรศัพท์
แบบที่ 2 หากมี ก ารช าระเบี้ ย ประกั น ภั ย มาจนถึ ง เวลาที่ มี เงิน ค่ า เวนคื น กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย และ
ติประกันชีวิต พ.ศ.กรมธรรม์
2535 แก้ปไระกั
ขเพิน่มภัเติยมยังพ.ศ.2551
จัดนตัภั้งย“กองทุ
ประกัน
มีผลบังคับกาหนดให้
ผู้เอาประกั
มีสิทธิขนอแปลงกรมธรรม์
ประกันภัยเป็นการประกันภัยแบบขยาย
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รเวลา
ับชาระหนี
้ที่เกิดนจากการเอาประกั
นภัย มในกรณี
ที่บริษัทถูปกระกั
เพิกนถอน
จานวนเงิ
เอาประกันภัยจะคงเดิ
ตามกรมธรรม์
ภัยนี้โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชาระเบี้ยประกันภัย
บธุรกิจประกันชีวิต ต่และเพื
่อพัฒนาธุรกิจประกันปชีระกั
วิตให้นมภัีคยวามมั
และมี
รภาพนกรมธรรม์ป ระกันภัยทั้งหมดที่ มีอยู่ ในขณะนั้ นมา
อไป การแปลงกรมธรรม์
บริษ่นัทคงจะน
าเงินเสถี
ค่ายเวนคื
คานวณเป็นเบี้ยประกันภัยชาระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ถ้าผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลา ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องระยะเวลาที่ขยายตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะจ่าย
ล้ว ผู้ศึกษาสามารถจานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนพ้นกาหนดระยะเวลาที่ขยายกรมธรรม์
นภัยเป็ยนบเที
อันยสิบความแตกต่
้นผลบังคับ โดยไม่
มีการจ่
ายเงินผลประโยชน์
ใด ๆ ในกรณีที่นาเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมา
นของการประกันชีประกั
วิตและเปรี
างระหว่
างการประกั
นชีวิตกับการ
ซื้อการประกันภัยแบบขยายเวลา และยังมีเงินเหลืออยู่ บริษัทจะนาไปคานวณเป็นเบี้ยประกันภัยชาระครั้งเดียวเพื่อซื้อ
รได้
ละบทบาทของธุรกิการประกั
จประกันชีนวภัิตยได้แบบสะสมทรัพย์แท้จริง และถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกาหนด บริษัทจะจ่ายเงินตามช่อง
เงิ น ครบก
ภท และแบบของการประกั
นชีาหนดให้
วิตได้ และหากยั งมี เงิน เหลื ออี ก บริษั ท จะจ่ า ยเงิ น ดั งกล่ า วให้ ต ามช่ องเงิ น จ่ า ยคื น ทั น ที ให้ แก่ ผู้ เอา
นภัย ณปเวลาที
นกรมธรรม์
ประกั
ะข้อกาหนดที่สาคัญประกั
ในกรมธรรม์
ระกันชี่ผวู้เิตอาประกั
และสิทนธิภัเกีย่ยขอแปลงเป็
วกับมูลค่ากรมธรรม์
ประกั
น นภัยแบบขยายเวลา ในกรณี ที่ผู้เอาประกันภัยมี
หนี้สินตามกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนนามาคานวณการ
ภัยและจ
องของสัญญาเพิ่มเติขยายระยะเวลาประกั
มแนบท้ายกรมธรรม์ปนระกั
นชีวิตานวนเงิ
ได้ นเอาประกันภัยแบบขยายเวลาจะเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยเดิม
22. ตการกลั
บคืนสู่ สถานะเดิ
มของกรมธรรม์ ประกันภัย มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
รจัดจาหน่ายต่อการเติบโตของอุ
สาหกรรมประกั
นชีวิตได้
งกองทุนประกันชีวิตได้ ภายในระยะเวลาห้าปี (5 ปี) นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเปลี่ยนเป็นการประกันภัยแบบใช้เงินสาเร็จ หรือ
แปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาตามที่กาหนดไว้ในข้อ 18 และยังไม่มีการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผู้เอา
ประกันภัยอาจขอให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับตามแบบประกันภัยเดิมและในจานวนเงินเอาประกันภัยเท่า
เดิม โดยดาเนินการดังนี้
1) ยื่นคาขอกลับมามีผลบังคับตามเดิมของกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทกาหนด
2) แสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพสมบูรณ์และอยู่ในสภาพที่บริษัทรับประกันภัยได้ โดยผู้เอาประกันภัยเป็น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี)
3) ชาระคืนหนี้สินใด ๆ ที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราดอกเบี้ยที่กาหนด
ไว้เพื่อการนี้
4) ชาระเบี้ยประกันภัยที่ขาดชาระพร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคานวณ
เบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี การกลับมามีผลบังคับตามเดิมของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับเมื่อบริษัทได้
อนุมัติแล้ว

หมวด 4 การกู้ยมื เงิน

23. การกู้ยมื เงิน มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-34 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-34

เมื่ อ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ยั ง มี ผ ลบั ง คั บ และมี เงิ น ค่ า เวนคื น กรมธรรม์
ระกั น ภั ย เกิ ด ขึร้ นกิแล้
ว หากผู
บทที่ 1 ปภาพรวมของธุ
จประกั
นชี้ เอา
วติ และสรุปสาระส
ประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ 20 หรือข้อ 21 ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอกู้เงินจาก
บริษัทโดยโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นการประกันหนี้กู้ยืม จานวนเงินที่ขอกู้ยืมได้นั้นจะไม่เกินเงิน
เรื่องที่
ค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ในขณะนั้ น หักด้วยหนี้สินใด ๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยบริษัทจะ
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
คิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคานวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
เมื่ อ ใดเงิน กู้ ยื ม และดอกเบี้ ย ที่ ค้ า งช าระมี มู ล ค่ า มากกว่ า เงิ น ค่ า เวนคื น กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ในขณะนั้ น
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับทันที หากสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีเงินค่าเวนคืนบริษัทจะ
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
น�นาำเงิเงินนค่ค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในวรรคแรก
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหก
หมวด 5 สิ ทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
1.7 กองทุนประกันชีวิต
24. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
หากผู้เอาประกันภัย ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วแนวคิ
ยเหตุผดลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถ
ส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) นับแต่ว1.ันทีการประกั
่ได้รับกรมธรรม์
ยจาก้ นฐาน ได้แก่ หลักส
น ชีวิตปใช้ระกั
หลันกภัการพื
บริษั ทและบริษั ทจะคืน เบี้ ยประกั น ภัยที่ เหลือจากการหั กค่าตรวจสุขภาพตามที่ จ่ายจริ
และค่จาานวนเงิ
ใช้จ่ายของบริ
ษั ท นชีวิตมีความแต
หลักง การใช้
น การประกั
ฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
แล้ว้มครองชี
ผู้เอาประกั
นภัอยมรั
ไม่บมสิี ทธิประโยชน์ทาง
ชีวิตจะคุ
วิต พร้
สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้
ถอนได้ทุกวัน
ตัวอย่ างแสดงการคานวณมูลค่ ากรมธรรม์ ประกันภัย โดย 1) เวนคืนกรมธรรม์
นภันยชีเพืวิต่อมีขอรั
บเงินสดทั้งในเรื่องให้ความ
2. ธุรกิปจระกั
ประกั
ประโยชน์
2) แปลงเป็นกรมธรรมประกันภัยแบบใช้เงินสาเร็จ และ 3) แปลงเป็นกรมธรรมประกันภัประโยชน์
ยแบบขยายเวลา
ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม

ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ประเทศชาติ
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
อินชัวร์รันซ์
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-35
1-35 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ อเนื่อง บริษั ท ประกัน ภัตารางที
ย จึงเลื่อ1.1
กใช้แสดงมู
ช่องทางในการจั
ด จาหน่ าปยระกันภัยแบบสะสมทรัพย์
ลค่ าเวนคืนกรมธรรม์
างมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่
ต่อจานวนเงินอาประกัน 1,000 บาท
ปรษณีย์ โทรศัพท์
ระยะเวลาเอาประกั
15 ปี ระยะเวลาช
ติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551
กาหนดให้จัดนตัภั้ง ย“กองทุ
นประกัน าระเบีย้ ประกันภัย 15 ปี
30 ปี
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บเพศหญิ
ริษัทถูกงเพิอายุ
กถอน
าใช้ เงินเสถี
สาเร็
จ
กรมธรรม์ แบบขยายเวลา
บธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นมูคงลค่และมี
ยรภาพ

ระยะเวลา
สิ้นปี
มูลค่ าเวนคืน
เงินจ่ ายคืน
มูลค่ าใช้ เงิน
เงินจ่ าย
ทีข่ ยาย
กรมธรรม์
กรมธรรม์ ประกันภัย
ทันที
สาเร็จ
คืนทันที
วัน ปี
ล้ว ผู้ศึกษาสามารถ ที่
1 ยบเทียบความแตกต่
นของการประกันชีวิตและเปรี
างระหว่างการประกั
นชีวิตกับ- การ
2
32
60
13
รได้
3
95
169
12
ละบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้
4
164
279
11
ภท และแบบของการประกันชีวิตได้
5
237
384
10
ะข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน
6
321
496
9
7
415
611
8
องของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้
า
ยกรมธรรม์
ป
ระกั
น
ชี
ว
ต
ิ
ได้
8
497
697
7
รจัดจาหน่ายต่อการเติบโตของอุ
ตสาหกรรมประกั
9
583 นชีวิตได้
780
6
งกองทุนประกันชีวิตได้ 10
673
858
5
11
768
933
4
12
868
4
1,000
3
4
13
973
66
1,000
2
66
14
1,084
132
1,000
1
132
15
1,200
ชาระเบี้ยประกันภัยครบแล้ว

เงินครบกาหนด
12
130
247
359
477
598
688
774
855
931
1,000
1,000
1,000

นาง ก. อายุ 30 ปี ทาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ระยะ 15/15 ปี จานวนเงินเอาประกันชีวิต 500,000
บาท ชาระเบี้ยประกันภัยมาได้ 5 ปีแล้ว และต้องการหยุดส่งเบี้ยประกันภัย นาง ก. สามารถเลือกใช้สิทธิ โดยใช้ตาราง
ที่ 1.1 ประกอบการคานวณได้ ดังนี้
1. เวนคืนกรมธรรม์ ประกันภัยเพือ่ ขอรั บเงินสด
นาง ก. จะได้รับเงินจานวนหนึ่งซึ่งจะทาให้สัญญาสิ้นสุดทันที จานวนเงินที่นาง ก. จะได้รับ คานวณได้ ดังนี้
สู ตร
การเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อขอรับเงินสด =

มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ (จากตาราง) x จานวนเงินเอาประกันภัย
1,000

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-36 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-36

บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส
จากตารางที่ 1.1 มูลค่าเวนคืนปีที่ 5
จ านวนเงิ น เอาประกั น ภั ย 1,000 บาท มี มู ล ค่ า เวนคื น
จานวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท มีมูลค่าเวนคืน =

เรื่องที่

237
บาท
1.1
หลั
ก
พื
น
้
ฐานของการประกั
นชีวิตและความแตกต่า
237 × 500,000 บาท
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
1,000
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
=
118,500
บาท
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
นาง ก. จะได้ รับเงินค่ าเวนคืนกรมธรรม์ ประกันภัยเท่ ากับ 118,500 บาท
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหก
2. แปลงเป็ นกรมธรรม์ ประกันภัยแบบใช้ เงินสาเร็ จ
1.7 กองทุนประกันชีวิต
นาง ก. ยังคงได้รับความคุ้มครองแบบสะสมทรัพย์ต่อไปจนครบ 10 ปี แต่จานวนเงินเอาประกันชีวิตจะลดลง
ตามส่วน ดังนี้
แนวคิด
สู ตร
มูลค่าใช้เงินสาเร็จ (จากตาราง)
x จานวนเงินนชีเอาประ
ย ้ นฐาน ได้แก่ หลักส
1. การประกั
วิตใช้หกัลันกภัการพื
กรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินสาเร็จ =
1,000
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
จากตารางที่ 1.1 มูลค่าใช้เงินสาเร็จปีที่ 5
ถอนได้ทุกวัน
จ านวนเงิ น เอาประกั น ภั ย 1,000 บาท มี มู ล ค่ า ใช้ เงิ น ส าเร็ จ
บาท
384
2.
ธุ
ร
กิ
จ
ประกั
น
ชี
ว
ิ
ต
มีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
จานวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท มีมูลค่าใช้เงินสาเร็จ = 384 × 500,000 บาท
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
1,000
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
=
192,000
บาท
ประเทศชาติ
กรมธรรม์ ประกันภัยแบบใช้ เงินสาเร็จจะมีจานวนเงินเอาประกันภัย 192,000 บาท
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
3. แปลงเป็ นกรมธรรม์ ประกันภัยแบบขยายเวลา
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
สู ตร
านาญนและยั
งมีแนบบพิ
มูลค่าเงินคงเหลือ (จากตาราง)แบบบ
x จานวนเงิ
เอาประกั
ภัย เศษอีก คือ แบบยูน
กรมธรรม์ประกันภัยแบบขยายเวลา =
อินชัวร์รันซ์
1,000
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
หากแปลงเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบขยายเวลา ตารางมูลค่ากรมธรรม์ ณ สิเอาประกั
้นปีที่ 5 จะขยายเวลาได้
อีก 10 อความจริง กา
น ภัย ได้ แก่ การแถลงข้
ปี โดยจะได้รับความคุ้มครองเท่าจานวนเงินเอาประกันภัยเดิม คือ 500,000 บาท เมื่อเป็
ครบก
ญญา นางสก.ิทธิจะ
นต้นาหนดสั
ตลอดจนการใช้
เกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ได้รับเงินคืนอีก 359 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท หรือจะได้รับเงินคืนประกั
เท่ากันบมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
359 × 500,000 = 179,500 บาท
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
1,000
ดังนั้น นาง ก. จะได้รับเงินคืน 179,500 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-37
1-37 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั

เรื่องที่ 1.5
สั ญญาเพิม่ เติมแนบท้ ายกรมธรรม์

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ อเนื่อง บริษั ท ประกัน ภัย จึงเลือกใช้ช่องทางในการจัด จาหน่ าย
างมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่
ปรษณีย์ โทรศัพท์
ติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 กาหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
บธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ
ในการประกันชีวิต นอกจากสัญญาประกันชีวิตหลักซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยตกลงจะจ่ายจานวนเงินที่แน่นอน
ตามที่ตกลงกันไว้ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตจนครบกาหนดสัญญา หรือเสียชีวิตก็ตาม บริษัทผู้รับประกันภัยยังสามารถ
จัดทาสัญญาเพิ่มเติมสาหรับแนบไว้กับกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อให้มีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์หลัก เพื่อขยายความ
ล้ว ผู้ศึกษาสามารถคุ้มครอง หรือเพิ่มประโยชน์พิเศษนอกเหนือจากความคุ้มครอง หรือผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก
นของการประกันชีสัวญิตและเปรี
ยบความแตกต่
กับการายกรมธรรม์ (Rider)
ญาเพิ่มเติยมบเที
แนบท้
ายกรมธรรม์านงระหว่
ี้ เรียกว่าางการประกั
สัญญาเพิ่มนเติชีวมิตแนบท้
รได้
ประกอบด้วยสัญญาเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้แก่
ละบทบาทของธุรกิจประกันชี1.วิตสัได้
ญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ
ภท และแบบของการประกัน2.ชีวสัิตญได้ญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ
ะข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์
เกี่ยวกับสมูิทลธิค่ในการยกเว้
ากรมธรรม์นปไม่ระกั
3. สัปญระกั
ญาเพินชี่มวเติิตมและสิ
แนบท้ทาธิยการให้
ต้อนงชาระเบี้ยประกันภัย
4. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายผลประโยชน์ผู้ชาระเบี้ยประกันภัย
องของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้5.ายกรมธรรม์
นชีวิตาได้ยการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
สัญญาเพิ่มปเติระกั
มแนบท้
รจัดจาหน่ายต่อการเติบโตของอุ
ตสาหกรรมประกั
รายละเอี
ยดมีดังนี้ นชีวิตได้
งกองทุนประกันชีวิตได้

1. สั ญญาเพิม่ เติมแนบท้ ายกรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองอุบัตเิ หตุ

อุบั ติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น อย่างฉับ พลั น จากปั จจั ยภายนอกร่างกายและท าให้ เกิด ผลที่ ผู้เอา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯ นี้ เป็นสัญญาที่มีอายุ 1 ปี ผู้เอาประกันภัยจะทาการต่อสัญญาได้ทุกปี หรือผู้เอา
ประกันภัยจะเลือกซื้อหรือไม่ หรือจะซื้อเท่าใดก็ได้ โดยทั่วไปจะซื้อได้เท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัย หากซื้อควบกับ
การประกันชีวิตจะต้องชาระเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุพร้อมกับเบี้ยประกันชีวิต
สั ญ ญาเพิ่ ม เติ ม แนบท้ า ยกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย คุ้ ม ครองการเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เหตุ (Accidental Death
Benefit: ADB) แบ่งได้เป็น 3 แบบคือ
1.1 สั ญ ญาเพิ่ มเติ มแนบท้ ายกรมธรรม์ป ระกัน ภัยคุ้มครองการเสียชี วิต และการสู ญ เสี ยอวัย วะเนื่ องจาก
อุ บั ติ เหตุ (Accidental Death and Dismemberment: AD&D) ถ้ า ความบาดเจ็ บ ที่ ไ ด้ รั บ ท าให้ ผู้ เอาประกั น ภั ย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับ ทาให้ผู้เอา
ประกันภัยต้ องรักษาตัวติดต่อกัน ในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บ นั้ น บริษัท จะ
จ่ายเงินชดเชยให้ตามตารางรายการทดแทนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-38 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต
รายการทดแทน
1. การเสียชีวิต
2. การสูญเสียอวัยวะและสายตา
2.1 มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง
2.2 มือ 1 ข้าง และเท้า 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้าง และสายตา
1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง
2.3 มือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง
2.4 นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกันโดยต้อง
ตัดออกไปทีหรื่หอรืเหนื
อเหนือโคนนิ
อโคนนิ้ว ้ว

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-38

อัตราร้บทที
อยละของจ
่ 1 ภาพรวมของธุ
านวนเงินเอาประกั
รกินจภัประกั
ยอุบัตนเิ หตุ
ชีวติ และสรุปสาระส

เรื่องที่

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

1.1 ------------หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
------------1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
------------1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
------------1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหก
1.7 กองทุนประกันชีวิต
1.2 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ
เนื่ องจากอุบั ติเหตุ (Accidental Death and Indemnity: AI) ถ้าความบาดเจ็บ ที่ ได้รับท าผู้เอาประกันภัยเสีย ชีวิต
สูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิแนวคิ
ดอุบัติเดหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้
การประกัน ชีวิตใช้บหนัลั้นกการพื
ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาล และเสียชี1.วิตเพราะความบาดเจ็
เมื่อใด้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามตารางรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ชีวิตจะคุ
้มครองชี
ิต พร้ถ้อามรั
บสิทธิประโยชน์ทาง
1.3 สัญ ญาเพิ่ ม เติ ม แนบท้ ายกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ยคุ้ม ครองค่ารักษาพยาบาลเนื
่ องจากอุ
บั ติ เวหตุ
หาก
ถอนได้ทุกวัน หรือต้อ งรักษาตัว
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผลโดยตรงทาให้ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์
ประกั
วิตมีประโยชน์
ในโรงพยาบาล หรือต้องจ้างพยาบาลที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเพื่อให้การพยาบาล2.บริธุษรกิัทจจะจ่
ายเงินนชีชดเชยค่
าใช้จ่ายทั้งในเรื่องให้ความ
า นการพั
จ และสั งคม
แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลเนืประโยชน์
่องจากอุบในด้
ัติเหตุ
ตามที่รฒะบุนาเศรษฐกิ
ใน
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
กรมธรรม์ประกันภัย
กรณี การจ่ายเงิน ชดเชยเป็ น 2 เท่ าจากอุ บั ติเหตุพิ เศษ โดยปกติ สัญ ญาเพิ่ มประเทศชาติ
เติม ฯ ทั้ ง 3 แบบข้างต้ น นี้จ ะ
3.
การประกั
ิตแบ่งได้เป็น้เอา
2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
จ่ายเงินทดแทนให้เป็น 2 เท่าของจานวนเงินเอาประกันภัย หากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือนทุชีพวพลภาพของผู
ญ ประเภทอุตสาหกรรม
ประกันภัยเกิดจากอุบัติเหตุพิเศษ ซึ่งได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ในโรงมหรสพประเภท
โรงแรม คืหรือ อประเภทสามั
อาคารสาธารณะ
น 4 แบบมาตรฐาน
คือ่ไแบบชั
ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ร่วมอยู่ ณ ที่นั้นในขณะที่เกิดเหตุ หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่รถไฟ หรืเป็อรถโดยสารประจ
าทางที
ด้รับ ่วระยะเวลา แบบ
านาญ ่ และยั
อนุญาตให้รับส่งในเส้นทางประจา หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่ ลิฟต์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยกาลัแบบบ
งโดยสารอยู
(ยกเว้งนมีลิแฟบบพิ
ต์ที่ใช้เศษอีก คือ แบบยูน
อินชัวร์รันซ์
ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง)
4. ในกรมธรรม์
ประกัญนเสีชียวจากการ
ิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุนี้ จะไม่
คุ้มครองความสู
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
(1) การถูกฆ่า หรือถูกทาร้ายร่างกายโดยเจตนา
ประกั
นมาแล้
1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
(2) สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท
าของศั
ตรูตวมากกว่
่างชาติาสงคราม
มแนบท้ายกรมธรรม์
กลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่5.อต้สัาญนรัญาเพิ
ฐบาล่มเติการจลาจล
การนัด ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
หยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-39
1-39 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ อเนื่อง บริษ(3)
ั ท ประกั
ขณะที
น ภั่ผยู้เอาประกั
จึงเลือกใช้
น ภัชย่อล่งทางในการจั
าสัตว์ในป่า แข่
ด จงาหน่
รถหรืาอยแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่น หรือแข่งสกีทุกชนิด
างมากขึ้น นอกเหนืแข่
อจากช่
งสเก็ตองทางตั
ชกมวยวแทนประกั
โดดร่ม (เว้นแต่
ชีวิตการโดดร่
และนายหน้
มเพื่อารัประกั
กษาชีนวชีิตว) ิตขณะก
ได้แก่าลังขึ้นหรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือ
ปรษณีย์ โทรศัพท์ เครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรื
หรืออไต่
ไต่เขา
ขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดาน้าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้า
ติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ(4)่มเติขณะที
ม พ.ศ.2551
่ผู้เอาประกั
กาหนดให้
นภัยกาลัจัดงตัขึ้งนหรื
“กองทุ
อกาลันงประกั
ลง ขณะโดยสารอยู
น
่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รบรรทุ
ับชาระหนี
กผู้ โดยสารและมิ
้ที่เกิดจากการเอาประกั
ได้ ประกอบการโดยสารการบิ
นภัย ในกรณีที่บริษัทนถูพาณิ
กเพิกชถอน
ย์ ขณะที่ ผู้เอาประกัน ภัยขับขี่หรือปฏิบั ติหน้ าที่เป็ น
บธุรกิจประกันชีวิต พนั
และเพื
กงานประจ
่อพัฒนาธุ
าอากาศยานใด
รกิจประกันชีวๆิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ
(5) การกระทาของผู้เอาประกัน ภัยขณะอยู่ภ ายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษจนไม่
ะดับบแอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
สามารถครองสติได้ คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มมีีระดั
ใน
อดตั
ในเลื
อดตั้งแต่
ง้ แต่150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
ล้ว ผู้ศึกษาสามารถเลื
(6)ยการฆ่
าตัวตายหรื
อการท
าร้ายร่างกายตนเอง
หรือพยายามกระทาเช่นว่านั้นในขณะที่รู้ สึกผิดชอบ
นของการประกันชีวิตและเปรียบเที
บความแตกต่
างระหว่
างการประกั
นชีวิตกับการ
หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
รได้
ละบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้(7) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
ภท และแบบของการประกันชีวิตได้(8) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลั วน้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับ
บัติเหตุ ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน
ะข้อกาหนดที่สาคัญอุในกรมธรรม์
(9) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็นจะต้องกระทาเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่งได้รับ
้มครองตามสั
ญญาเพิ
และได้กระทาการภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้
องของสัญญาเพิ่มเติการคุ
มแนบท้
ายกรมธรรม์
ประกั่มนเติชีมวนีิต้ ได้
(10) การแท้งลูกนชีวิตได้
รจัดจาหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกั
(11) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการในสงคราม
งกองทุนประกันชีวิตได้
หรือเยี่ยงสงคราม ในกรณีนี้ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน บริษัทจะคืน
เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุให้ตามส่วนสาหรับระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้
(12) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
(13) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ
อันเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิ ธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินการ
ติดต่อกันไปโดยตัวเอง
(14) การปวดหลังอันมีสาเหตุมากจากหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน
(Spondylolisthesis) กระดูกสั นหลังเสื่อม (Degeneration หรือ Spondylosis) กระดูกสัน หลั งอั กเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้ น แต่ มี การแตกหั ก (Fracture) หรือ เคลื่ อ น (Dislocation) ของกระดู กสั น หลั ง
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
หากผู้เอาประกันภัยต้องการซื้อความคุ้มครองดังกล่าว สามารถทาได้โดยระบุขอเอาประกันภัยไว้ในใบคาขอ
พร้อมชาระเบี้ยประกันภัย สาหรับความคุ้มครองเพิ่มเติมนี้ บริษัทจะพิจารณารับประกันอุบัติเหตุโดยมีบันทึกสลักหลัง
เพิ่มความคุ้มครอง บันทึกสลักหลังนี้ เรียกว่า บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองสัญญาแนบท้ายการประกันอุบัติเหตุ
ฆาตกรรม จลาจล สงครามกลางเมือง (ฆจ.) บริษัทรับประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง โดยจ่ายผลประโยชน์ให้เหมือน
สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุทุกประการ ในจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในบันทึก

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-40 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-40

สลักหลัง หากผู้เอาประกันถูกฆาตกรรม หรือถูกทาร้ายร่างกายโดยเจตนา บทที
การเสี่ ย1ชีภาพรวมของธุ
วิต สูญเสียอวัยวะรกิหรื
อทุพพลภาพ
จประกั
นชีวติ และสรุปสาระส
เนื่องจากสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ หรือรัฐประหาร การกบฏ การจลาจล และการนัดหยุดงาน

2. สั ญญาเพิม่ เติมแนบท้ ายการประกันสุ ขภาพ

เรื่องที่

1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
เป็นสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตตกลงจ่
ยเงินชดเชยการสู
ญเสียรายได้
1.2าประโยชน์
และบทบาทของธุ
รกิจประกันชีวิต
ของผู้เอาประกัน ภัย เนื่ องจากการบาดเจ็ บ หรือการเจ็บ ป่วย เป็ นสาเหตุให้ ผู้เอาประกั
ยต้องนอนพั
กรักษาตั ว
1.3 ชนิดน ภัประเภท
และแบบของการประกั
นชีวิต
ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาตั
ว
ในโรงพยาบาล
ดั
ง
นั
้
น
สั
ญ
ญา
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
เพิ่มเติมฯ นี้จึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
2.1 สั ญญาเพิ่มเติมชดเชยรายวัน เนื่องมาจากการได้รับบาดเจ็บหรือการเจ็
ย บริษัทประกั
นชีาวยกั
ิตตกลง
1.6บช่ป่อวงทางการจั
ดจาหน่
บการเติบโตของอุตสาหก
จ่ายค่าชดเชยรายวันให้ผู้เอาประกันภัยในขณะที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ผลประโยชน์
ี่จ่ายให้
1.7 กองทุนทประกั
นชีจวะไม่
ิต คานึงถึง
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แต่จ่ายให้เป็นค่าชดเชยรายวัน ซึ่งลักษณะของการไม่สามารถประกอบอาชี พจะต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา การจ่ายเงินชดเชยรายวันจะกาหนดเป็
นร้อดยละของรายได้ที่ได้รับจริงก่อนการ
แนวคิ
ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย เช่น จ่ายให้เป็นรายสัปดาห์ ร้อยละ 75 ต่อสัปดาห์ของรายได้
หรือนกชีาหนดการจ่
ยเป็น้ นฐาน ได้แก่ หลักส
1. การประกั
วิตใช้หลั กาการพื
จานวนร้อยละของรายได้ที่แท้จริงในวันที่ขอเอาประกันภัย
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
สืบเนื่ องจากวิวัฒ นาการการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัต ถการในปั จจุชีบวิตั นจะคุ
ท าให้้มครองชี
ผู้ เอาประกั
น ภัอยมรัไม่
วิต พร้
บสิทธิประโยชน์ทาง
จาเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็
น
ธรรมแก่
ผ
้
ู
เ
อาประกั
น
ภั
ย
ถอนได้ทุกวัน
ทางนายทะเบียน คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
กาหนดให้
ันทึกสลักทั้งในเรื่องให้ความ
2. ธุรจึกิงจได้ประกั
นชีวิตใมีช้ปบระโยชน์
หลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Dayประโยชน์
Case) เมืใ่อนด้
วันาทีนการพั
่ 19 มิถฒุนนาเศรษฐกิ
ายน
จ และสั งคม
พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรั กษาโดยการผ่
าตัด หรือหัตถการตาม
ประเทศชาติ
ความจาเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์
าให้การตรวจรั
กษานั
3. ทการประกั
นชีวิตแบ่
งได้้นเป็ผูน้เอา
2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประกันภัยไม่จาเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวั
ก่ผู้เอาประกัญนภัประเภทอุ
ย
ประเภทนคืให้อ แประเภทสามั
ตสาหกรรม
จานวนหนึ่งวัน (1 วัน) สาหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อเป็ไปนี
น 4้ แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
(1) การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy)
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
(2) การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac
อินชัวCatheterization)
ร์รันซ์
(3) การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with
Intra
Ocularประกั
Lens)
4. ในกรมธรรม์
นชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
(4) การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
(5) การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
(6) การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations)
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
(7) การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass)
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
(8) การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
(9) การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า
(10) การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration)

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-41
1-41 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ อเนื่อง บริษ(11)
ั ท ประกั
การเจาะไขกระดู
น ภัย จึงเลือกใช้
ก (Bone
ช่องทางในการจั
Marrow Asipiration)
ด จาหน่ าย
างมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตั(12)
วแทนประกั
การเจาะช่นอชีงเยื
วิต่อและนายหน้
หุ้มไขสันหลัางประกั
(Lumbar
นชีวิตPuncture)
ได้แก่
ปรษณีย์ โทรศัพท์
(13) การเจาะช่ อ งเยื่ อ หุ้ ม ปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic
ติประกันชีวิต พ.ศ.Paracentesis)
2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 กาหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิ(14)
ดจากการเอาประกั
การเจาะช่องเยืน่อภับุยช่อในกรณี
งท้อง (Abdominal
ที่บริษัทถูกเพิกParacentesis/Abdominal
ถอน
Tapping)
บธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุ
(15)
รกิจการขู
ประกัดนมดลู
ชีวิตกให้(Curettage,
มีความมั่นคงDilatation
และมีเสถีย&รภาพ
Curettage, Fractional Curettage)
(16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy)
(17) การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst)
(18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife)
ล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
(บริยษบความแตกต่
ัทผู้รับประกันาภังระหว่
ยสามารถระบุ
การผ่นาชีตัวดิตหรื
หัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์)
นของการประกันชีวิตและเปรียบเที
างการประกั
กับอการ
การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณี ที่ผู้เอาประกั นภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือ
รได้
ถการมากกว่
ละบทบาทของธุรกิหัจตประกั
นชีวิตได้ าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการตรวจ
รักษาตามบั
ภท และแบบของการประกั
นชีวนิตทึได้กสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้ ) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน ...วัน
งสุดไม่เกิน ป90ระกั
วันน)ชีวให้ิตถและสิ
ือเป็นการเข้
พักบรัมูกลษาตั
วครั้งใดครัป้งระกั
หนึ่งนตามคานิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน5
ะข้อกาหนดที่สาคัญ(สูในกรมธรรม์
ทธิเกี่ยาวกั
ค่ากรมธรรม์
2.2 สั ญ ญาเพิ่มเติมค่ ารั กษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน โดยสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือ
จ่ายในการรั
กษาพยาบาลการเจ็
องของสัญญาเพิ่มเติค่มาใช้
แนบท้
ายกรมธรรม์
ประกันชีวิตได้ บป่ วยในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกันไม่เกิน 90 วัน
หรือบโตของอุ
120 วันตในกรณี
บางโรค นแต่ชีวบิตริได้
ษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้ หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บภายใน
รจัดจาหน่ายต่อการเติ
สาหกรรมประกั
งกองทุนประกันชีวิต30ได้วัน นับแต่วันทาสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญา หรือตามเงื่อนไขที่กาหนดในกรมธรรม์ประกันภัย
1) บริษัทจะจ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินจานวนเงินสูงสุดของ
รายการความคุ้มครองแต่ละรายการดังนี้
ผลประโยชน์ / แบบ.....................
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจาวัน (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยภายนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
- ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
แต่ละครั้ง
5คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

********
********
********
********
********
********
********

: คาสั่งนายทะเบียนที่ 21/2557 เรื่องให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์

ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-42 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-42

2) จ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริบทที
ง และจ่
ยสู งสุดไม่เกินจานวนเงิ
นคุ้มนครอง
่ 1 าภาพรวมของธุ
รกิจประกั
ชีวติ และสรุปสาระส
รวม
(ไม่แแยกรายการที
ยกรายการที่ค่คุ้มุ้มครอง)
ครอง)
รวม(ไม่
ข้อพิจารณาของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาถึงความซ้าซ้อนของการจ่ายค่าสินไหม
เรื่องที่
ตามสัญญานี้ กับการได้รับเงินสวัสดิการอื่น หรือการประกันสุขภาพอื่นของผู้เอาประกันภัย เพราะผู้เอาประกันภัย
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
ไม่สามารถเบิกได้มากกว่าที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลจริง แต่จานวนเงินสูงสุดที่คุ้มครองจะจากัด ความคุ้มครองโดยไม่แยก
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
รายการ
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
3) จ่ายความคุ้มครองเท่ากับจานวนเงินชดเชยรายวัน และไม่เกิน ...วัน
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
สัญญาเพิ่มเติมนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถรับเงินชดเชยเป็นรายวันตามจานวนวันที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
โดยไม่ต้องคานึงว่าผู้เอาประกันภัยได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการอื่นมาก่อนหรือไม่
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหก
และด้ ว ยวิ วั ฒ นาการการตรวจรั ก ษาโดยการผ่ า ตั ด หรือ หั ต ถการในปั จ จุ บั น ท าให้ ผู้ เอาประกั น ภั ย ไม่
1.7 กองทุนประกันชีวิต
จาเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย
ใช้บในั ช้ทึบกันสลั
หลักง
ทางนายทะเบียน คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
(คปภ.)จึจึงได้งได้กำ� กหนดให้
าหนดให้
ทึกสลั
แนวคิ
ด
หลั
งผลประโยชน์
่าชดเชยรายวันน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน
ผลประโยชน์
ค ่ าคชดเชยรายวั
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักการใช้
การประกันชีวิตมีความแต
หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้า รับการตรวจรักษาโดยการผ่
าตัดจานวนเงิ
หรือหัตนถการตาม
ิตจะคุ
้มครองชีกวษานั
ิต พร้้นอผูมรั้เอา
บสิทธิประโยชน์ทาง
ความจาเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ทชีวาให้
การตรวจรั
ถอนได้ทนุกให้
วันแก่ผู้เอาประกันภัย
ประกันภัยไม่จาเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวั
รกิจ้ ประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
จานวนหนึ่งวัน (1 วัน) สาหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดั2.งต่อธุไปนี
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
(1) การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy)
ประกอบด้
ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
(2) การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac
Catheterization)
ประเทศชาติ
(3) การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra
Ocular Lens)
3.
การประกั
นชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
(4) การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
(5) การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
(6) การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations)
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
(7) การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass)
อินชัวร์รันซ์
(8) การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
(9) การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
(10) การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration)
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
(11) การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
(12) การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
5. สัญญาเพิ
่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
(13) การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic
Aspiration/Thoracic
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
Paracentesis)
(14) การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping)
(15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage)

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-43
1-43 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ อเนื่อง บริษ(16)
ั ท ประกั
การตั
น ภัดยชิ้นจึงเนืเลื้ออจากปากมดลู
กใช้ช่องทางในการจั
ก (Colposcope,
ด จาหน่ าLoop
ย diathermy)
างมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตั(17)
วแทนประกั
การรักษานBartholin's
ชีวิต และนายหน้
Cystาประกั
(Marsupialization
นชีวิต ได้แก่ of Bartholin's Cyst)
ปรษณีย์ โทรศัพท์
(18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife)
ติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ(19)
่มเติการรั
ม พ.ศ.2551
กษาริดสีกดาหนดให้
วงทวารโดยการฉี
จัดตั้ง “กองทุ
ดยาหรืนอประกั
ผูก (Injection
น
or Rubber Band Ligation)
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิ(20)
ดจากการเอาประกั
การตัดชิ้นเนื้อเพืนภั่อการวิ
ย ในกรณี
นิจฉัทยจากอวั
ี่บริษัทถูยกวะใด
เพิกถอน
ๆ (Tissue Biopsy)
บธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุ
(21)
รกิจการจั
ประกัดกระดู
นชีวิตกให้ให้มเีคข้วามมั
าที่ (Manual
่นคง และมี
Reduction)
เสถียรภาพ
(บริษัทผู้รับประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์)
การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณี ที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่ าตัดหรือ
ล้ว ผู้ศึกษาสามารถหัตถการมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการตรวจ
ทึกสลั
กหลังสัญญาเพิ
่มเติมนีา้งการประกั
) ด้วยสาเหตุนหชีวรืิอตโรคเดี
นของการประกันชีรัวกิตษาตามบั
และเปรียนบเที
ยบความแตกต่
างระหว่
กับการยวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน ...วัน
(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งตามคานิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน6
รได้

ละบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้
3. สั ญญาเพิ
ม่ เติมแนบท้ ายการให้ สิทธิในการยกเว้ นไม่ ต้องชาระเบีย้ ประกันภัย
ภท และแบบของการประกั
นชีวิตได้
ะข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์
ประกันนชีภัวิตย จะได้
และสิรทับธิการยกเว้
เกี่ยวกับมูนลไม่ค่าตกรมธรรม์
น นภัย สาหรับ กรมธรรม์ป ระกันชี วิตหลัก โดยมี
ผู้เอาประกั
้องชาระเบีป้ระกั
ยประกั
เงื่อนไข คือ
องของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้1)
ายกรมธรรม์
ผู้เอาประกัประกั
นภัยนเกิชีวดิตทุได้พพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร หรือเกิดการสูญเสียแขนขา และสายตา สองอย่างหรือ
รจัดจาหน่ายต่อการเติ
บโตของอุ
ได้ หรือการเจ็บป่วยก็ตาม
มากกว่
า ทั้งนีต้ไสาหกรรมประกั
ม่ว่าจะเกิดจากอุนบชีัตวิเตหตุ
งกองทุนประกันชีวิตได้ 2) เหตุดังกล่าวตามข้อ 1 เกิดขึ้นในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์มีผล
บังคับ
3) เหตุดังกล่าวตามข้อ 1 เกิดขึ้นก่อนที่ผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
4) เมื่อผู้เอาประกันพ้นสภาพจากการเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การยกเว้นเบี้ยประกันภัยจะสิ้นสุดลง
ผู้เอาประกันภัยจะต้องชาระเบี้ยประกันภัยต่อไป

4. สั ญญาเพิม่ เติมแนบท้ ายผลประโยชน์ ผู้ชาระเบีย้ ประกันภัย

เป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองการชาระเบี้ยประกันภัยสาหรับกรมธรรม์ของผู้เยาว์ ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ชาระ
เบี้ยประกันภัยให้ผู้เอาประกัน ภัยซึ่งเป็นผู้เยาว์ โดยจะได้รับการยกเว้นไม่ ต้องชาระเบี้ ยประกัน ภัยหากผู้ชาระเบี้ ย
ประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรไม่สามารถประกอบอาชีพได้อีกต่อไป ก่อนมีอายุครบ 60 ปี หรือก่อน
ผู้เอาประกัน ภัย มี อายุ ครบ 25 ปี โดยผู้ เยาว์จ ะได้ รับ การยกเว้น การช าระเบี้ ย ประกัน ภัย ในอนาคตของกรมธรรม์
ประกัน ภั ย ที่ สั ญ ญาเพิ่ ม เติ ม แนบอยู่ รวมถึงเบี้ ย ประกัน ภัย ของสั ญ ญาแนบท้ ายฯ อื่ น ๆ ด้ วย จนกว่าผู้ ช าระเบี้ ย
ประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปี หรือผู้เยาว์จะมีอายุครบ 25 ปี แล้วแต่เวลาไหนจะถึงก่อน โดยกรมธรรม์ของผู้เยาว์ยังมี
ผลบังคับตลอดช่วงเวลาเสมือนว่ามีการชาระเบี้ยประกันภัยมาโดยตลอด
6

คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : คาสั่งนายทะเบียนที่ 34/2557 เรื่องให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยช์
ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-44 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-44

5. สั ญญาเพิม่ เติมแนบท้ ายการประกันชีวติ แบบชั่วระยะเวลา บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส

เป็ นสัญ ญาที่ มี ลักษณะคล้ายกับ กรมธรรม์ ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลาที่ให้ความคุ้ม ครองกรณี เสียชีวิต
เท่านั้น แต่บริษัทรับประกันภัยจัดทาเป็นสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
เรื่อเพืงที่อเพิ
่ ่มความคุ้มครองให้ผู้เอาประกันภัย
นอกเหนือจากความคุ้มครองที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัยหลัก
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า

1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหก
1.7 กองทุนประกันชีวิต

แนวคิด

1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ถอนได้ทุกวัน
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ประเทศชาติ
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
อินชัวร์รันซ์
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-45
1-45 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั

เรื่องที่ 1.6
ช่ องทางการจัดจาหน่ ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวติ

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ อเนื่อง บริษั ท ประกัน ภัย จึงเลือกใช้ช่องทางในการจัด จาหน่ าย
างมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่
ปรษณีย์ โทรศัพท์
ติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 กาหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
บธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ
ช่องทางการจัด จ าหน่ ายกรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิต แต่เดิ ม มี เพี ย งช่องทางตั วแทนเท่ านั้ น ปั จจุ บั น ด้ วยสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูงขึ้นของธุรกิจ ตลอดจนประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการประกันชีวิ ตมากขึ้น ดังนั้นบริษัทประกันชีวิต ต่างพัฒนาช่องทางการจัด
ล้ว ผู้ศึกษาสามารถจาหน่ายเป็นหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าถึงประกันชีวิตอย่างกว้างขวาง สะดวก และรวดเร็ว และ
นของการประกันชีทวาให้
ิตและเปรี
บเทียนบความแตกต่
างระหว่างการประกั
นชีาวงการเติ
ิตกับการ
บริษัทยประกั
ชีวิตสามารถขยายตลาดได้
เพิ่มขึ้น สร้
บโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น
รได้
ช่องทางการจัดจาหน่ายในปัจจุบัน7 มีดังนี้
ละบทบาทของธุรกิจประกันชี1.วตัิตได้
ว แทนประกั น ชี วิ ต (Agent) หมายถึ ง การเสนอขายกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ผ่ า นตั ว แทนประกั น ชี วิ ต
ภท และแบบของการประกั
น
ชี
ว
ต
ิ
ซึ่งบริษัทจะต้อได้งจัดการให้ตัวแทนประกันชีวิต ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
ะข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน
2. นายหน้ าประกันชี วิต (Broker) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ป ระกัน ภัยผ่านนายหน้ าประกัน ชีวิต
ซึ่งบริษัทจะต้องจัดการให้นายหน้าประกันชีวิต ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
องของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้
3. ธนาคาร (Bancassurance) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็น
รจัดจาหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้
นายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต รวมถึงการขายประกันชีวิตผ่านทางสถาบันการเงินอื่น ๆ แต่
งกองทุนประกันชีวิตได้
ไม่รวมการขายประกันชีวิตผ่านโทรศัพท์ที่ใช้รายชื่อลูกค้าธนาคาร
4. ไปรษณีย์ (Direct Mail) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไปรษณีย์ ซึ่งจะต้องให้บริษัทเป็น
ผู้ดาเนินการเองเท่านั้น
5. ทางโทรศัพท์ (Tele Marketing) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ ให้รวมถึง
การขายประกันทางโทรศัพท์ที่ใช้รายชื่อลูกค้าธนาคาร ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายต้องได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนให้เสนอขายผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น โดยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะต้องมีการระบุเงื่อนไขสิทธิการ
ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) เป็นเวลา 30 วันหรือมากกว่า 30 วัน และผู้เสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยจะต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทให้เสนอขายผ่านโทรศัพท์
เท่านั้น
6. ช่ องทางอื่น (Others) หมายถึง การขายประกันภัยผ่านช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1 – 5 ช่องทาง
ข้างต้น

7สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(คปภ.)

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-46

1-46 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

ตารางที่ 1.2 เปรียบเทียบเบีย้ ประกันภัยรับจาแนกตามช่ องทางการจ
าย 2554 - Q2-2558
บทที่ 1าหน่
ภาพรวมของธุ
รกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส
All

2554
จานวนเงิน

Agent

200,782.27

%
สั ดส่ วน
61.02

Bancassu
rance
Direct
Marketing
Others

107,065.99

32.54

2555
จานวนเงิน

2556
จานวนเงิน

224,671.00

%
สั ดส่ วน
57.31

241,870.95

%
สั ดส่ วน
54.61

143,667.68

36.65

172,322.54

38.91

(หน่วย: ล้านบาท)
2557
2558
จานวนเงิน
%
จานวนเงิน
%
สั ดส่ วน
สั ดส่ วน
1.1 หลั51.61
กพื้นฐานของการประกั
นชีวิตและความแตกต่า
260,014.27
126,244.10
48.03

เรื่องที่

1.2 ประโยชน์
และบทบาทของธุ
รกิจประกันชีวิต
41.86
118,516.82
45.09
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
11,087.42
3.37 12,128.65
3.09 14,016.32
3.16
15,242.32
3.03
2.97
1.4 เงื่อนไขและข้
อ7,799.51
กาหนดที่สาคั
ญในกรมธรรม์ประกัน
10,082.51
3.06 11,583.73
2.95 14,663.94
3.31
17,697.76
3.51 ่มเติ10,274.93
3.91
1.5 สัญญาเพิ
มแนบท้ายกรมธรรม์
1.6 ช่อ100.00
งทางการจั262,835.36
ดจาหน่ายกั100.00
บการเติบโตของอุตสาหก
Total
329,018.18
100.00 392,051.06
100.00 442,873.75
100.00
503,849.67
กองทุนประกั
ชีวิต
หมายเหตุ : 1. ช่ อ งทางการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ประกอบด้ ว ย ขายผ่1.7
า นทางโทรศั
พ ท์ น(Telemarketing)
210,895.32

และขายผ่านไปรษณีย์ (Direct Mail)
2. ช่ อ งทางอื่ น ๆ (Others) ประกอบด้ ว ย นายหน้ า (Broker)แนวคิ
Internet
ด ร้านค้าสะดวกซื้อ และ Walk-in
เป็นต้น
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย.

หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
การมีช่องทางการจัดจาหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตหลากหลายช่องทางทาให้ถอนได้
จานวนประชาชนที
่มีกรมธรรม์
ทุกวัน
ประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้น นั่นหมายถึง ประชาชนสามารถศึกษา ทาความเข้าใจ และเข้2.าถึธุงรสิกินจค้ประกั
าได้มนากขึ
โอกาสทั้งในเรื่องให้ความ
ชีว้นิตมีทปาให้
ระโยชน์
ในการซื้อประกันชีวิตจึงมีสูงขึ้น ก่อให้เกิดการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต ดังตารางทีประโยชน์
่ 1.3 ซึ่งเปรี
ยบสถิฒตนาเศรษฐกิ
ิการ
ในด้ยบเที
า นการพั
จ และสั งคม
เติบโตของธุรกิจประกันชีวิต ปี 2553 - 2557
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ประเทศชาติ
ตารางที่ 1.3 เปรียบเทียบสถิตกิ ารเติบโตของธุรกิจประกันชีวติ ปี3.2553-2557
การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
ประเภท คือ ประเภทสามั
ญ ประเภทอุตสาหกรรม
เบีย้ ประกันภัยรับ
เบีย้ ประกันภัยรับ
เบีย้ ประกันภัยรับ
อัตรา
เป็รวม
น 4 แบบมาตรฐาน
คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
ปี
ปี แรก
ปี ต่ ออายุ
จ่ ายครั้งเดียว
การเติงบมีโตแบบพิ
(%) เศษอีก คือ แบบยูน
แบบบานาญ และยั
2553
63,811.9
202,581.2
29,867.6
296,260.6
14.3
อินชัวร์รันซ์
2554
67,966.0
230,075.5
30,555.2
4. 328,596.7
ในกรมธรรม์ประกัน10.9
ชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
2555
82,944.3
260,810.5
47,603.2
391,358.0
19.1
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
2556
93,948.0
294,360.8
54,187.3
442,496.1
13.1
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
2557
108,284.0
333,224.0
62,343.0
503,851.0
13.7
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ที่มา: วารสารประกันชีวิต, ปีที่ 34-35 ฉบับที่ 141 มกราคม-มีนาคม 2557-2558.
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-47
1-47 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั

เรื่องที่ 1.7
กองทุนประกันชีวติ

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ อเนื่อง บริษั ท ประกัน ภัย จึงเลือกใช้ช่องทางในการจัด จาหน่ าย
างมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่
ปรษณีย์ โทรศัพท์
ติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 กาหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
บธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ
ธุรกิจประกันชีวิตมีข้อแตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ คือการให้บริการของบริษัทประกันชีวิตต่อประชาชนนั้นเป็น
การให้บริการในระยะยาว เมื่อบริษัทประกันชีวิตรับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้ว ถือว่ามีหนี้สิน และภาระ
ผูกพันต่อผู้เอาประกันภัย ดังนั้นความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิตจึงเป็นสิ่งทีมีความสาคัญอย่างมากต่อประชาชน
ล้ว ผู้ศึกษาสามารถถ้าบริษัทประกันชีวิตต้องเลิกกิจการลงกลางคัน ผู้เอาประกันภัยจานวนมากจะต้องได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่ได้
นของการประกันชีรัวบิตความคุ
และเปรี้มครองตามที
ยบเทียบความแตกต่
ชีวิตกันบภัการ
่คาดหวังไว้างระหว่
ทั้ง ๆ ทีางการประกั
่ได้ชาระเบี้ยนประกั
ยไปแล้ว ดังนั้นจึงจาเป็นต้องจัดตั้งกองทุนประกันชีวิต
รได้
ขึ้น เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ หรือผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูก
ละบทบาทของธุรกิเพิ
จประกั
นชีวิตได้ญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ และ
กถอนใบอนุ
ภท และแบบของการประกั
จาเป็นต้นอชีงมีวิตกได้
ารกากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากภาครัฐ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง
ะข้อกาหนดที่สาคัญซืในกรมธรรม์
และสิทธิเตกี่อ่ยธุวกั
ลค่ากรมธรรม์
ประกัน
่อสัตย์ และยุปตระกั
ิธรรมนชีเป็วิตนประโยชน์
รกิบจมูประชาชน
และประเทศชาติ

องของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้
กองทุนประกันชีวติ
รจัดจาหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้
กองทุ น ประกัน ชี วิต มี ฐานะเป็ น นิ ติ บุ คคล จั ด ตั้งขึ้น เมื่ อ พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 84 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
งกองทุนประกันชีวิตได้
ประกันชี วิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบั ญ ญั ติป ระกัน ชีวิต (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2558 มีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อ
คุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และเสถียรภาพ
1. วัตถุประสงค์ กองทุนประกันชีวิตจัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่ อคุ้ม ครองผู้ เอาประกัน ภัย ซึ่ ง มี สิ ท ธิได้ รับ ช าระหนี้ ที่ เกิด จากการเอาประกัน ภัย ในกรณี ผู้ รับ
ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต
2) เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ
2. คณะกรรมการบริ หารกองทุน คณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็น
ประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นรองประธานกรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทยจานวนสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จานวนไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ ให้ผู้จัดการเป็นเลขานุการ โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
1) กาหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในการบริหารกิจการของกองทุน
2) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
3) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บริษัทกู้ยืมเงินตามกฎหมายกาหนด
4) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุ นหาผลประโยชน์จากทรัพ ย์สิน ของกองทุ น ตาม
กฎหมายกาหนด

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-48 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

กาหนด

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-48

5) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน หรืบทที
อออกตราสารทางการเงิ
่ 1 ภาพรวมของธุนรอืกิ่นจตามกฎหมาย
ประกันชีวติ และสรุปสาระส
6) วางระเบี ย บเกี่ย วกับ การใช้เงิน ของกองทุ น ในการพั ฒ นาธุรกิจ ประกั น ชี วิตให้ มีความมั่น คง และ

เสถียรภาพ

เรื่องที่

1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
7) กาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่องกับการจัด
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
กิจการของกองทุนตามกฎหมายกาหนด
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
8) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
9) กระทาการอื่นใดที่จาเป็น หรือเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
3. อานาจหน้ าที่ ของกองทุน กองทุน มีอานาจกระทากิจ การต่ าง ๆ ภายในขอบเขตแห่
ป ระสงค์
ซึ่ ง บโตของอุตสาหก
1.6 ช่องทางการจังวัดตจถุาหน่
ายกับการเติ
รวมถึง
1.7 กองทุนประกันชีวิต
1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สินต่าง ๆ
2) ก่อตั้งสิทธิ หรือนิติกรรมใด ๆ ทั้งใน และนอกราชอาณาจักร
แนวคิด
3) ให้บริษัทกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
4) ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
5) กู้ยืม หรือออกตราสารทางการเงินอื่น เพื่อประโยชน์ในการชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระ
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
หนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยแทนบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต
ถอนได้ทุกวัน
6) เป็นผู้ชาระบัญชีบริษัทตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
7) กระทาการอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
4. ส่ วนประกอบของกองทุน กองทุนประกอบด้วย
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
1) เงิน และทรัพ ย์ สิ น ที่ ได้ รับ โอนจากกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาธุ รกิจ ประกั น ชี วิ ต ของส านั กงานคณะ
ประเทศชาติ
กรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
2) เงินที่ได้รับจากจานวนเงินที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือทายาท
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
ของผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัย หากมิได้เรียกร้องจากบริษัทจนล่วงพ้นอายุความแล้ว บริษัท
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
จะนาส่งเงินดังกล่าวเข้ากองทุน
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
3) เงิน ที่ บ ริษั ท น าส่ งเข้ากองทุ น ตามอัต ราที่ คณะกรรมการประกาศกาหนดด้ วยความเห็ น ชอบของ
อินชัวร์รันซ์
รัฐมนตรี
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
4) เงินเพิ่มที่ได้รับจากบริษัทที่ไม่นาเงินส่งเข้ากองทุนให้ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ 2) และข้อ 3)
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
5) เงินที่ตกเป็นของกองทุน (ตามมาตรา 85/5)
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
6) เงินค่าปรับ (ตามมาตรา 117)
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
7) เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงิน หรือการออกตราสารทางการเงินอื่น
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
8) เงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากการชาระบัญชีตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
9) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้มอบให้
10) ดอกผล หรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ภาพรวมของธุ
นชีวิต 1-3รกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต 1-49
1-49 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกั

กันชีวิต เติ บโตอย่างต่ อเนื่อง บริษ11)
ั ท ประกั
เงินสนั
น ภับยสนุ
จึงนเลืจากรั
อกใช้ฐบาล
ช่องทางในการจัด จาหน่ าย
างมากขึ้น นอกเหนือจากช่อ5.งทางตั
ชีวิต และนายหน้
นชีวิตจ่าได้ยเพื
แก่่อกิจการ ดังต่อไปนี้
การใช้วแทนประกั
จ่ายของเงินนกองทุ
น เงินกองทุานประกั
สามารถใช้
ปรษณีย์ โทรศัพท์
1) ให้ความช่วยเหลือเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทถูกเพิก
ติประกันชีวิต พ.ศ.ถอนใบอนุ
2535 แก้ญไขเพิ
่มเติม พ.ศ.2551
าตประกอบธุ
รกิจประกักาหนดให้
นชีวิต จัดตั้ง “กองทุนประกัน
งเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิ2)ดจากการเอาประกั
นภัย ในกรณี
ษัทถูกนเพิ
เป็นค่าใช้จ่ายในการพั
ฒ นาธุรทกิี่บจริประกั
ชีวกิตถอน
ให้มีความมั่นคง และเสถียรภาพ ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่
บธุรกิจประกันชีวิต ได้
และเพื
่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ
รับตามกฎหมาย
3) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจการของ
กองทุน ทั้งนี้ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
4) จ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกฎหมายกาหนด
ล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
นของการประกันชีวิตและเปรี
างระหว่
นชีว้จิตากกองทุ
กับการ นประกันชีวิตต้องเป็นเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระ
6. ยผู้บเที
มีสิทยธิบความแตกต่
ได้ รับชาระหนี
้ ผู้มีสิทาธิงการประกั
ได้รับชาระหนี
รได้
หนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย โดยต้องยื่นขอรับเงิน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกองทุน หากพ้น
ละบทบาทของธุรกิกจาหนดเวลา
ประกันชีวิตเจ้
ได้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ ที่เกิดจาการเอาประกันภัยมิได้มายื่นขอรับเงินจากกองทุนภายในสิบปี ให้
ภท และแบบของการประกั
วิตได้น
เงินนั้นเข้นาชีกองทุ
ะข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์
ระกัตนาม
ชีวิตธุรและสิ
ทธิเนกี่ยชีวกั
อย่าปงไรก็
กิจประกั
วิตบเป็มูนลธุค่รากิกรมธรรม์
จที่ขายสิปนระกั
ค้าทีน่ ไม่มีตัวตน และเป็นธุรกิจที่ให้บริการในระยะยาว
ดังนั้นความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิตจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างมากต่อประชาชน ถ้าบริษัทประกันชีวิตต้องเลิก
องของสัญญาเพิ่มเติกิมจแนบท้
ายกรมธรรม์
ประกันชีนวภัิตยได้จานวนมากจะได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่ได้รับความคุ้มครองดังที่คาดหวังไว้
การลงกลางคั
นผู้เอาประกั
รจัดจาหน่ายต่อการเติ
ตสาหกรรมประกั
นชี้ยวประกั
ิตได้ นภัยไปแล้ว ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตมีการพัฒนาอย่างมั่นคง และมีความ
ทั้ง บๆโตของอุ
ที่ผู้เอาประกั
นภัยได้จ่ายเบี
งกองทุนประกันชีวิตน่ได้
าเชื่อถือ จึงต้องมีองค์การต่าง ๆ มากากับและดูแลให้ให้ธุรกิจนี้มีแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ซึ่งองค์กรต่าง ๆ นี้
ผู้ศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดในบทต่อไป

ารกำกับและส่งเสริมลิการประกอบธุ
ขสิทธิ์ ของสำนัรกิกจงานคณะกรรมการกำกั
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
บและส่
ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจาประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 1-50

1-50 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

บรรณานุกรม

บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส
เรื่องที่

1.1 หลัญกญัพื้นติฐานของการประกั
กองทุ นประกันชีวิต . พระราชบัญ ญั ติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
ประกันชีวิต (ฉบั บทีน่ชี2)วิตและความแตกต่า
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต. (ฉบับที่ 3).
ชนิด ประเภท
นชีวิต
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย . คาสั่งนายทะเบียนที่ 1.3
21/2557
เรื่องให้ใช้และแบบของการประกั
บันทึกสลักหลัง
ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day1.4Case).
เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
. ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อ1.5
ง หลัสักญเกณฑ์
และ
ญาเพิ่มวิธเติีกมารเสนอขาย
แนบท้ายกรมธรรม์
การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน.
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหก
ธนาคารแห่งประเทศไทย เว็บไซต์. www.bot.or.th
1.7 กองทุนประกันชีวิต
บุษรา อึ๊งภากรณ์. (2546). การประกันภัย (พิมพ์ครั้งที่ 3).
ประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต หรือพนักงานของบริษัทในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 200 สาหรับรายย่อย (ไมโคร
แนวคิด
อินชัวรันซ์) (2556).
1. การประกั
น ชีว่อิตการยกเว้
ใช้หลั กการพื
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 194 เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเพื
นภาษี้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักานาญของผู
การใช้จานวนเงิ
น การประกั
เงิน ได้ สาหรับ เงิน ได้ เท่าที่ ได้ จ่ายเป็ น เบี้ ยประกั น ภัย สาหรับ การประกั น ชีวิต แบบบ
้ มี เงิน ได้
ลงวัน ที่ นชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
28 กุมภาพันธ์ 2554.
ถอนได้ทุกวัน
พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พิมพ์ครั้งที่ 5). พ.ศ. 2549.
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
รุ่งอรุณ จันทร์พูล. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต.
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
สมาคมประกันชีวิตไทย. คู่มือการประกันชีวิตกลุ่ม.
. วารสารประกันชีวิต, ปีที่ 31 ฉบับที่ 130 มกราคม – มีนาคม 2554.
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
. วารสารประกันชีวิต, ปีที่ 31 – 35 มกราคม – มีนาคม 2554 – 2558.
ประเทศชาติ
. วารสารประกันชีวิต, ปีที่ 32 ฉบับที่ 134 มกราคม – มีนาคม 2555.
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
. วารสารประกันชีวิต, ปีที่ 33 ฉบับที่ 137 มกราคม – มีนาคม 2556.
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
. วารสารประกันชีวิต, ปีที่ 34 ฉบับที่ 141 มกราคม – มีนาคม 2557.
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
. วารสารประกันชีวิต, ปีที่ 35 ฉบับที่ 145 มกราคม – มีนาคม 2558.
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. จาก www.set.or.th
อินชัวร์รันซ์
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. จาก www.oic.or.th

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย

ปนี้
รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีส่ ุด ไม่เกิน

บทที่ 2

กฎหมายที่เกีย่ วข้ องกับตัวแทนประกันชีวติ

มรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร สาเนาทะเบียนบ้าน

น์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ
าประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า
ทาละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงิน ตามกรมธรรม์
ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาทา
วลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
ประกันภัยหาอาจจะเรี ยกเอาค่ าสิ นไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
อันจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหาสู ญสิ้นไปด้ วย
นชีวติ นั้นจะหวนกลับมาได้ แก่ ตนด้ วย”
พ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ณี ที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย จ่ายเงิน ตามกรมธรรม์ ป ระกัน ชีวิต ไปแล้ ว ผู้ รับ
ปเรียกกับผู้ทาละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด คาพิพากษา
ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
นที่ยังขาดอยู่จากผู้ทาละเมิดอีกไม่

อาจารย์ ร่ ุงอรุณ จันทร์ พูล

มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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บทที่ 2 กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับตัวแทนประกันชีวติ
เรื่องที่

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 2-2

บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันตช.0
ชีวติ และสรุปสาระส
เรื่องที่

(1 ชั่วโมง)

1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
2.1 ความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชี1.2
วิต ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
2.2 สิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันชีวิต
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
2.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
แนวคิด
ประกันชีว่ งิตให้ แ ก่ ผู้ เอา
1. การประกั น ชี วิ ต คื อ สั ญ ญาซึ่ ง ผู้ รับ ประกั น ภั ย ตกลงจะจ่ า ยเงิ น หรื1.7อ ใช้กองทุ
เงิ น จนานวนหนึ

ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้ซึ่งถูกเอาประกันชีวิต หรือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในเวลาที่ได้
แนวคิดนภัยตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ย
ตกลงกันไว้ หรือยังมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ตกลงกันไว้ และผู้เอาประกั
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
ประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย
น การประกั
2. บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในการประกันชีวิต ได้แก่ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกัหลั
น ภักยการใช้
และผูจ้รานวนเงิ
ับประโยชน์
ตาม นชีวิตมีความแต
วิต พร้
บสิทธิประโยชน์ทาง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 เมื่อสัญญาประกันภัยเกิชีดวิตขึ้นจะคุ
แล้้มวครองชี
คู่สัญญามี
สิทอธิมรั
และ
วัน นภัยจากผู้เอา
หน้าที่ ตามสัญ ญาซึ่งกันและกัน ในส่วนสาคัญ คือ ผู้รับประกัน ภัยมีสิทธิถอนได้
ได้รับเบีท้ยุกประกั
ธุรกิจประกันชีปวระกั
ิตมีปนระโยชน์
ประกั น ภั ย และผู้ รั บ ประกั น ภั ย มี ห น้ า ที่ ใ ช้ เงิ น ตามผล ประโยชน์2.ต ามกรมธรรม์
ชี วิ ต แก่ทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์ ในด้
า นการพั
นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ผู้เอาประกันภัยด้วย ส่วนผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกั
นชีวิต ฒและมี
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
หน้าที่ชาระเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัย
3. กฎหมายที่ เกี่ย วข้องกับ การประกัน ชี วิ ต ที่ ส าคัญ และต้ องศึกษาได้ แก่ 1)ประเทศชาติ
ประมวลกฎหมายแพ่ งและ
การประกั
นชีวิต่แบ่
ได้เป็่ มนเติ2มชนิด คือ ชนิดมีเงิน
พาณิ ช ย์ ลั ก ษณะ 20 ประกั น ภั ย 2) พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต 3.พ.ศ.
2535 และที
แ ก้งไขเพิ
คือญประเภทสามั
ประเภทอุตสาหกรรม
3) พระราชบั ญ ญั ติ ป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 4)ประเภท
พระราชบั
ญั ติ ป้ องกันญและ
4 แบบมาตรฐาน
แบบชั่วระยะเวลา แบบ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และ เป็
5)นพระราชบั
ญญัติวิธีพคืิจอารณา
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
คดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
อินชัวร์รันซ์
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
วัตถุประสงค์
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
เป็นนต้ชีนวิตตลอดจนการใช้
สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
1. อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกั
ได้
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
2. อธิบายสิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันชีวิตได้
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
3. อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได้
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
4. ระบุบทกาหนดโทษตัวแทนประกันชีวิตได้

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันลิภัขสิยทห้ธิา์ มนำไปใช้
ของสำนักใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่า งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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เรื่องที่ 2.1
ปนี้
ความหมายของการประกันชีวติ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีส่ ุด ไม่เกิน
กับการประกันชีวติ

ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย

มรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร สาเนาทะเบียนบ้าน

น์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรือทุอุบกวััตนิเหตุ
นี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทาให้ไม่สามารถคาดคะเน
าประกันภัยถึงแก่คได้
วามตายเพราะความผิ
ว่าจะเกิดอะไรขึ้น กัดบของบุ
ตนเองในอนาคต
คคลภายนอกไม่
ไม่วว่า่ จะเป็น ภัยจากธรรมชาติ อุบัติ เหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
ทาละเมิด ทายาทของผู
กระทบกั
้ตายย่บอบุมมี
คคลได้
สิทธิอทยูี่จ่ตะได้
ลอดเวลา
รับเงิน รวมทั
ตามกรมธรรม์
้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรีต่ยอกค่
นไหมทดแทนจากบุ
่มาท
า
ภยัานสิตรายกั
บบุคคลด้วย ดัคงคลภายนอกที
นั้น การหลีกเลี
่ยงจากภยั
นตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่ชย์อาจหลี
่ยงได้ซึ่งบัวิธญีหญันึต่งิไทีว้่จวะช่
วยลดความสู
วลกฎหมายแพ่งและพาณิ
มาตรากเลี896
่า “มรณภั
ย ญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การทา
ประกั
น ชี วิตาสิโดยการท
าประกัน ชี วคิตคลภายนอก
จะช่ ว ยเยี ย วยา หรือให้ ความพิ ทั กษ์ ความสู ญ เสี ย ทางการเงิน และเศรษฐกิ จ
ประกันภัยหาอาจจะเรี
ยกเอาค่
นไหมทดแทนจากบุ
เนื่องจากการสูคญคลภายนอกนั
เสียทรัพย์สิน้ นหรื
อันจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุ
หาสูอชีญวสิิต้นของบุ
ไปด้ควยคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครื่ องมือในการ
ยวยาความเสี
นชีวติ นั้นจะหวนกลัช่วบยเยี
มาได้
แก่ ตนด้ วย”ยหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม
ญาประกันภันย ชีแบ่
เป็น 2 ประเภท
พ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 896สัญในการประกั
วิตงได้ทายาทของผู
้ถูก คือ
ญาประกั
นาศภั
คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต1.ระบุสัญและมี
สิทธิเนรียวิกค่
าสินยไหมทดแทน
เยียนวยาความเสี
ยหายอย่
บรรดาซึ
ณี ที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย จ่เพืา่อยเงิ
ตามกรมธรรม์
ป ระกัานงใด
ชีวิตๆไปแล้
ว ผู่ง้ รจะพึ
ับ งประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
ง เช่วนินาศภั
ประกัยได้
นภัแยต่ขนส่
ยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่ าเสียหาย กรณี
ปเรียกกับผู้ทาละเมิหลายอย่
ดดังเช่นากรณี
อย่างงใดประกั
คาพินพภัากษา
าวย่อมถือว่าเป็นสัญษญาประกั
าศภัว ยก็ทัห้งาสิ้น
ตายจะได้รับชดใช้คดั่างสิกล่
นไหมทดแทนจากบริ
ัทประกันนภัวิยนแล้
นที่ยังขาดอยู่จากผู้ทาละเมิดอีการชดใช้
กไม่ เงิน ประกัน ภัย นั้ น ผู้รับ ประกัน ภัยจะจ่ ายตามความเสีย หายที่ แท้ จริง แต่ ไม่ เกิน จ านวนเงิน เอา
ประกันภัย ดังนั้น ในการประกันวินาศภัยการระบุจานวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายกาหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจานวนที่เสียหายจริงเท่านั้น
กล่าวคือ จะหากาไรจากการสมัครทาประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากทาประกันภัยไว้ในจานวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จาเป็น
2. สัญญาประกันชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จานวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน
การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจานวนที่ระบุ ไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจานวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น

มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1. ความหมายของการประกันชีวติ

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 2-4

บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส

ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ ไม่ได้ให้ ความหมายของคาว่า “ประกันชีวิต” ไว้โดยตรง เพียงแต่ ได้
บัญญัติถึงเหตุการณ์ อันเป็ นเหตุให้ มีการใช้ เงินตามสั ญญาประกันชีวิตไว้เรืสองเหตุ
่องที่ คือ เหตุทรงชีพประการหนึ่ง และ
เหตุมรณะอีกประการหนึ่ง ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 889 “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น1.1
การใช้
อมอาศัยความทรงชี
หลักเงิพืน้นย่ฐานของการประกั
นชีพวิตและความแตกต่า
หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง”
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
การประกันชีวิตเป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยของสมาชิกของกลุ่มคนที่ซื้อประกั
ชีวิตดเฉลี
่ยร่วมกัและแบบของการประกั
นเพื่อจ่ายให้แก่
1.3นชนิ
ประเภท
นชีวิต
ทายาทของผู้ที่เสียชีวิตเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องพึ่งพาผู้ที่เสียชีวิตนั้น เมื1.4่อพิเงืจ่อารณาจากประมวลกฎหมาย
นไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
แพ่งและพาณิชย์ การประกันชีวิตคือ การประกันภัยอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อนาเอาความหมายของสั
ญญาประกั
นภัยในมาตรา
1.5 สัญญาเพิ
่มเติมแนบท้
ายกรมธรรม์
1.6 ช่องทางการจั
ายกั่ งบผูการเติ
861 (ประกันภัย) มาประกอบกับมาตรา 889 (ประกันชีวิต) กล่าวโดยสรุปแล้ว “การประกั
นชีวิต คือดจสัาหน่
ญญาซึ
้ รับ บโตของอุตสาห
กองทุนประกั
ชีวิต
ประกันภัยตกลงจะจ่ ายเงินหรื อใช้ เงินจานวนหนึ่งให้ แก่ ผ้ ูเอาประกันภัย หรื อผู้ร1.7
ั บประโยชน์
หรื อนทายาทโดยชอบ

ด้ วยกฎหมาย (ในกรณีที่ไม่ ระบุผ้ รู ั บผลประโยชน์ ไว้ ) ภายใต้ เงือ่ นไขที่ว่าผู้เอาประกันภัยได้ เสี ยชีวติ ภายในระยะเวลา
แนวคิ
หรื อมีชีวิตอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้ ตกลง หรือกาหนดไว้ และในกรณีดงั กล่
าวผู้เดอาประกันภัย ตกลงที่จะชาระค่ าเบีย้
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
ประกันภัยให้ แก่ ผ้ รู ับประกันภัยตามจานวนเงินที่ได้ ตกลงกันไว้ ”
กการใช้แจน่านวนเงิ
เนื่องจากเป็ นความแน่นอนที่ทุ กคนต้องเสียชี วิต แต่ระยะเวลาที่ เสี ยชีวิตเป็หลั
น ความไม่
นอน ดันงการประกั
นั้น การ นชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ประกันชีวิตจึงเป็นการเอาประกันในความไม่แน่นอนดังกล่าว
ทุกวันที่ ผู้เอาประกันภัย
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าการจ่ายเงินเอาประกันชีวิตไม่ ได้ถอนได้
เกิดในกรณี
2. นธุเอาประกั
รกิจประกันชีนวชีิตวยัิตงมีสามารถจ่
ประโยชน์ายทั้งในเรื่องให้ความ
เสียชีวิตอย่างเดียว (การใช้จานวนเงินที่อาศัยการมรณะของบุคคลหนึ่ง) แต่การจ่ายเงิ
ประโยชน์
ในด้นาย่นการพั
นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่มีชีวิตอยู่จนครบตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาอีกด้วย (การใช้
จานวนเงิ
อมอาศัยฒความ
ประกอบด้
ว ย บทบาทด้
พ ย์ บทบาท
ทรงชีพของบุคคลหนึ่ง) ดังนั้นสามารถแบ่งเหตุแห่งการจ่ายเงิน หรือใช้เงินตามสัญญาประกั
นชีวิตออกเป็
น 2 กรณีาคืนออมทรั
อ
ประเทศชาติ
1.1 การใช้ จานวนเงินโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันภัย คือ ผู้เอาประกั
นภัยส่งเบี้ยประกันภัยเป็น
3.
การประกั
ชีวิตแบ่งได้เ่กป็าหนด
น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ระยะเวลาตามที่ได้กาหนดในสัญญาประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่าถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึนงระยะเวลาที
คือ ประเภทสามั
ญ ่วประเภทอุ
ตสาหกรรม
ในสัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยก็จะจ่ายเงิน หรือใช้เงินในจานวนที่แน่นอนให้ สัญประเภท
ญาประเภทนี
้มีข้อเสียตรงที
่า
หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนระยะเวลาที่กาหนดไว้ผู้เอาประกันภัยก็จะไม่ได้เงินใด ๆเป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
แบบบ
1.2 การใช้ จานวนเงินโดยอาศัยความมรณะของผู้เอาประกันภัย คือ ผู้เอาประกั
นภัานาญ
ยส่งเบี้ยและยั
ประกังนมีชีแวบบพิ
ิตเป็นเศษอีก คือ แบบยูน
รันซ์
ระยะเวลาตามที่ได้กาหนดในสัญญาประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่าถ้าผู้เอาประกันภัยเสีอิยนชีชัวิตวร์ในระยะเวลาที
่กาหนดใน
4.
ในกรมธรรม์
ป
ระกั
น
ชี
ิตจะมี้เอา
เงื่อนไขและข้อกาหน
สัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยก็จะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจานวนหนึ่งให้ สัญญาประเภทนี้มีข้อเสียตรงที่ว่า วหากผู
ประกันภัยมิได้เสียชีวิตในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ผู้เอาประกันภัยก็จะไม่ได้เงินใด ๆ เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
ธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
จะเห็นได้ว่า เหตุแห่งการจ่ายเงิน หรือใช้เงินทั้งสองเหตุดังกล่าวต่างก็มีข้อเสีเป็ยนด้ต้วนยกัตลอดจนการใช้
น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทแบบ
ประกันมาแล้้นวให้
มากกว่
า 1้มครอง
ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
ความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อ สาหรับแบบประกันสะสมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดนั
ความคุ
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
การเสียชีวิตในเวลาที่กาหนดและให้ความคุ้มครองการออมด้วย
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันลิภัขสิยทห้ธิา์ มนำไปใช้
ของสำนักใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่า งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์
ฆ่าตายโดยเจตนา
2. บุคคลที
เ่ กีย่ วข้ องกับตามประมวลกฎหมาย
การประกันชีวติ

สัญ ญาประกัน ชี วิต มีลั กษณะเป็ นการเสี่ย งภัย ของชีวิต โดยคู่สัญ ญาทั้ งฝ่ายผู้รับ ประกัน ภัยและฝ่ ายผู้ เอา
ปนี้
ประกันภัย ต่างตระหนักดีว่าฝ่ายหนึ่งอาจได้รับการตอบแทนไม่สมกับการตอบแทนที่เสียไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาส หรือ
รับประโยชน์จะต้องแจ้
งให้ผแู้รน่ับนประกั
ส่ ุด ไม่เกิน่ยงโชค แม้ว่าในธุรกิจประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยอาจมีข้อสันนิษฐานโดย
ความไม่
อนอันนภัเป็ยนทราบโดยเร็
สาระสาคัญวทีของการเสี
อาศัยทฤษฎีว่าด้วยความน่าจะเป็น (Theory of Probability) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการคานวณโอกาสว่าเหตุการณ์ใด
มรณกรรมส่งให้ผู้รับเหตุ
ประกั
นภัหยนึเช่่งจะเกิ
น ใบมรณบั
ยนบ้
การณ์
ดขึ้นได้ตกรี่ครัส้งาเนาทะเบี
ในจานวนที
่ได้กานาหนดไว้ทงั้ หมด และกฎว่าด้วยจานวนมาก (Law of Large Number)
หรือกฎการถัวเฉลี่ย (Law of Average) ซึ่งเป็นกฎแห่งความจริงที่ว่า เหตุการณ์ที่ ทาการสังเกตมีจานวนมากเท่าใด
น์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม
หรือ่นอุ่าบจะเป็
ัติเหตุนยิ่งมีความถูกต้องมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้มีการบัญญัติถึงบุคคลที่
โอกาสที
าประกันภัยถึงแก่คเกีวามตายเพราะความผิ
คลภายนอกไม่
ว่า นภัย 2) ผู้เอาประกันภัย และ 3) ผู้รับประโยชน์
่ยวข้องในสัญญาประกัดของบุ
นชีวิตคได้
แก่ 1) ผู้รับประกั
ทาละเมิด ทายาทของผู้ตายย่2.1อมมีผูส้ ริทั บธิประกั
ที่จะได้นภัรับยเงิ(Insurer)
น ตามกรมธรรม์
กรณีของสัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยจะหมายถึง คู่สัญญาฝ่ายที่ตกลง
ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรีจะใช้
ยกค่จาสิานวนเงิ
นไหมทดแทนจากบุ
คคลภายนอกที
นที่แน่นอนตามที
่กาหนดไว้ใ่มนสัาทญาญาประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ทั้งนี้เป็นไป
วลกฎหมายแพ่งและพาณิ
ชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัและพาณิ
ญญัติไว้ชว่าย์ “มรณภั
ย
ตามประมวลกฎหมายแพ่
มาตรา 862
ประกันภัยหาอาจจะเรี ยกเอาค่
าสิ นไหมทดแทนจากบุ
นอกจากนี
้ ตามพระราชบัญคคลภายนอก
ญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2551 คมาตรา
7 ได้ระบุ้ นไหาสู
ว้ว่าญการประกอบธุ
อันจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุ
คลภายนอกนั
สิ้นไปด้ วย รกิจประกันชีวิตกระทาได้เมื่อได้จัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทมหาชนจากัด
นชีวติ นั้นจะหวนกลัตามกฎหมายว่
บมาได้ แก่ ตนด้าด้ววย”ยบริษัทมหาชนจากัด และโดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิ ตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติ
คณะรั896
ฐมนตรี
รวมทั้งต้อนงปฏิ
ิตามเงื่อนไขและหลั
พ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
ในการประกั
ชีวิตบัตทายาทของผู
้ถูก กเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญ ญัติประกันชีวิต
พ.ศ.และมี
2551สิทเช่ธินเรีต้ยอกค่งดาารงไว้
ซึ่งเงินกองทุน ต้องวางหลักทรัพย์ประกันไว้กับนายทะเบียน เป็นต้น
เงินตามกรมธรรม์ป(ฉบั
ระกับนทีชี่ ว2)ิตระบุ
สินไหมทดแทน
ณี ที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย จ่ายเงิน ตามกรมธรรม์
ป ระกั
วิต ไปแล้ วหมายถึ
ผู้ รับ ง คู่สัญญาฝ่ายที่ตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย เป็นการตอบแทนที่ผู้รับ
2.2 ผู้เอาประกั
นภัยน ชี(Insured)
ปเรียกกับผู้ทาละเมิประกั
ดดังเช่นนภักรณี
วินาศภั
างใดตามประมวลกฎหมายแพ่
คาพิพากษา
ยตกลงเข้
ารัยบได้
เสีแ่ยต่งภัอยย่ให้
งและพาณิชย์ มาตรา 862 โดยที่การทาสัญญาประกันภัย
ตายจะได้รับชดใช้คเป็
่าสินนการท
ไหมทดแทนจากบริ
ษัทประกั
ภัยนแล้ผู้เวอาประกั
ก็หา นภัยได้ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องเป็น
านิติกรรมอย่างหนึ
่ง ผู้ที่จนะเป็
นที่ยังขาดอยู่จากผู้ทผูาละเมิ
้ที่บรรลุดอีนกิตไม่ิภาวะตามกฎหมาย ถ้าเป็นผู้เยาว์ก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน และนอกจาก
จะต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายแล้ว ข้อสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863
2.3 ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) หมายถึง บุคคลผู้จะพึงได้รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 ซึ่งแท้จริงแล้วผู้รับประโยชน์มิใช่คู่สัญญาโดยตรงในสัญญาประกัน
ชีวิต เพียงแต่เข้ามาเกี่ยวข้องในสัญญาประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัยกาหนดให้เป็นผู้รับเงินผลประโยชน์ตามสัญญา
ประกันชีวิต ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันชีวิต
ผู้รับประโยชน์ กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภั ย จึงเป็นสิทธิ
ของผู้เอาประกันภัยว่าจะระบุให้บุคคลใดเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตก็ได้ ผู้รับประโยชน์เป็นเพียงบุคคล
ที่ ผู้ เอาประกัน ภั ย กาหนดให้ เป็ น ผู้ รับ ผลประโยชน์ ต ามกรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต จากผู้ รับ ประกัน ภัย ในกรณี ที่ ผู้ เอา
ประกันภัยเสียชีวิต แต่หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตผู้รับประกันภัยจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย ดังจะเห็นได้จากประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 วรรคท้าย บัญญัติไว้ว่า “อนึ่ง ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคลหนึ่ง

มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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คนเดียวกันก็ได้” จึงอาจกล่าวได้ว่า สัญญาประกันภัย หากมีผู้เอาประกันภับทที
ยและผู
ับประกันภัยสัญญาก็
มบูรณ์นได้ชีแวม้ติ และสรุ ปสาระส
่ 1 ้รภาพรวมของธุ
รกิจสประกั
จะไม่มีผู้รับประโยชน์ แต่ในทางปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะพิจารณาว่า ผู้รับประโยชน์ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เอา
ประกันภัยเสมอ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทในพิจารณาส่วนได้เสีย
เรื่องที่
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ระบุให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับเงินแทน เช่น กรณีการประกันชีวิตในเหตุที่มรณะ ซึ่งผู้
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
เอาประกันภัยจะต้องระบุตัวบุคคลไว้รับเงินในเมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมลง บุคคลที่ ผู้เอาประกันภัยระบุไว้ก็จะ
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
เป็นผู้รับเงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้นในฐานะผู้รับประโยชน์ สัญญาประกันภัยที่ระบุให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
เช่นนี้ ถือเป็น “สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก” ตามที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
374-376 นั่นเอง
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
1.7 กองทุนประกันชีวิต

แนวคิด

1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ถอนได้ทุกวัน
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ประเทศชาติ
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
อินชัวร์รันซ์
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันลิภัขสิยทห้ธิา์ มนำไปใช้
ของสำนักใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่า งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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เรื่องที่ 2.2
สิ ทธิและหน้ าทีข่ องบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกับสั ญญาประกันชีวติ

ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย

ปนี้
รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีส่ ุด ไม่เกิน

มรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัเมืย่อเช่สัญ
น ญาประกั
ใบมรณบัตนรชีวสิตาเนาทะเบี
เกิดขึ้นแล้ยนบ้
ว คูา่สนัญ ญาย่อมมีสิทธิ และหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย

1) สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ของผู้ รับ ประกัน ภั ย 2) สิ ท ธิ และหน้ าที่ ข องผู้ เอาประกั น ภั ย และ 3) สิ ท ธิ และหน้ า ที่ ของผู้ รับ
น์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม
หรืออุโดยมี
บัติเหตุรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประโยชน์
าประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า
ทาละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงิน ตามกรมธรรม์
1. สิ ทธิและหน้ าทีข่ องผู้รับประกันภัย
ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาทา
1.1 สิทธิของผู้รับประกันภัย คือ ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ ในกรณีที่ผู้
วลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น
ประกันภัยหาอาจจะเรี ยกเอาค่ าสิ นไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
หรือบอกปัดไม่ยอมทาสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จ อันเป็นผลทาให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ
อันจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหาสู ญสิ้นไปด้ วย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคแรก ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตซึ่งเป็น
นชีวติ นั้นจะหวนกลัโมฆี
บมาได้
ตนด้ วย”1 เดือนนับแต่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ 1 แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันทาสัญญา
ยะนั้นแก่ภายใน
พ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
นชีวิต ทายาทของผู
ประกัน896
ชีวิตในการประกั
แต่โดยทั่วไปกรมธรรม์
ประกันชีว้ถิตูกที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยจะกาหนดเงื่อนไขให้ผู้รับ
เงินตามกรมธรรม์ปประกั
ระกันชีนวภัิตยระบุ
และมี
ธิเรียกค่าาสิงในโมฆี
นไหมทดแทน
ต้องใช้
สิทสธิกิทารบอกล้
ยะกรรมภายในกาหนดไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันทาสัญ ญาประกันชีวิต ผู้รับ
ณี ที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย จ่ประกั
ายเงินนภัตามกรมธรรม์
ป
ระกั
น
ชี
ว
ิ
ต
ไปแล้
ว
ผู้ รัใบนกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วย
ยจึงต้องผูกพันตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ปเรียกกับผู้ทาละเมิดดังเช่นกรณี
วินาศภัยได้แต่าองสัย่าญงใด
คาพิพากษา
ผลของการบอกล้
ญาประกั
นชีวิตที่เป็นโมฆี ยะนั้ น ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ มาตรา 892
ตายจะได้รับชดใช้คก่าาหนดให้
สินไหมทดแทนจากบริ
ษ
ั
ท
ประกั
น
ภั
ย
แล้
ว
หา
ผู้รับประกันภัยเพียงแต่คืนค่าไถ่ถก็อนกรมธรรม์
ประกันชีวิต ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทประกันชีวิตก็จะคืนเบี้ย
นที่ยังขาดอยู่จากผู้ทประกั
าละเมินดภัอียกทีไม่
่ได้รับมาชาระทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทเท่านั้น โดยการคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต
นั้ น ให้ คื น แก่ผู้เอาประกัน ภัย แต่ ทั้ งนี้ ถ้าหากผู้ เอาประกัน ภัย ถึงแก่ความตายไปแล้ ว ก็ให้ คืน แก่ท ายาทของผู้ เอา
ประกันภัย มิใช่คืนให้แก่ผู้รับประโยชน์ เนื่องจากเมื่อบอกล้างสัญญาแล้ว สัญญาย่อมตกเป็นโมฆะและถือว่าสัญญาไม่มี
ผลบังคับมาตั้งแต่ต้น
1.2 หน้ าที่ของผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ที่สาคัญดังต่อไปนี้

คาว่า “มูล” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายถึง โคน ราก เค้าต้น ที่ตั้งเดิม ความมุ่งหมายของกฎหมายตาม
มาตรานี้ก็คือ เมื่อรู้ถึงเค้าเรื่องหรือต้นเรื่องเดิมว่าโมฆียกรรมเกิดจากอะไรแล้ว ย่อมใช้สิทธิบอกล้างได้ทันที ไม่จาเป็นต้องค้นคว้าเพื่อทราบความจริง
จนเป็นที่ยุติแน่นอนเสียก่อน (คาพิพากษาฎีกาที่ 1247/2514)
1

มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต 2-8

1) ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งมีเนื้อความตรงตามสัญบทที
ญาประกั
นชีวิตและมีรายการต่
าง ๆนตาม
่ 1 ภาพรวมของธุ
รกิจประกั
ชีวติ และสรุปสาระส
2
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคสาม (1) – (11) ให้แก่ผู้เอาประกันภัย
2) จ่ายเงิน หรือใช้เงินประกันชีวิต เมื่อผู้เอาประกันภัยตายลงภายในกาหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้
เรื่องที่
หรือ ทรงชี พ อยู่ จ นถึง กาหนดระยะเวลานั้ น ผู้ รับ ประกั น ภั ย มี ห น้ า ที่ ต้ องจ่ า ยเงิน หรือใช้ เงิ น เป็ น จ านวนแน่ น อน
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
ตามที่ได้ตกลงกันไว้ มิใช่ตามความเสียหายที่แท้จริง เพราะชีวิตคนไม่อาจประมาณราคาเป็นเงินเพื่อหาความเสียหายที่
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
แท้จริงดั่งเช่นทรัพย์สินได้นั่นเอง
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
3) คืนเงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต ในกรณีผู้รับประกันภัยบอกล้างโมฆียะกรรมตามประมวล
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ มาตรา 865 ซึ่งในทางปฏิบัติ บริษัท ประกันชีวิตก็จะคืน เบี้ ยประกันภัยที่ ได้รับชาระมา
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทเท่านั้น
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
4) คืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือ เมื่อผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญา ภายหลังจากได้ส่ง
1.7 กองทุนประกันชีวิต
เบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 ทั้งนี้หากกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ผู้รับประกันภัยก็ต้องคืนให้กับผู้เอาประกันภัยด้วย
แนวคิด
แต่ทั้งนี้มีข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยไว้ในประมวลกฎหมายแพ่
งและพาณิชย์ มาตรา 895
1.
การประกั
กการพื
ว่า ในกรณีที่อาศัยเหตุมรณะของผู้เอาประกันภัยเป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน ผู้รั บประกันนภัชียวไม่ิตจใช้าต้หอลังจ่
ายเงิน้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
หรือใช้เงินประกันชีวิต หากปรากฏว่า
ชีวิตวยใจสมั
จะคุ้มครองชี
วิต พร้1อปีมรันับบสิทธิประโยชน์ทาง
(1) ผู้เอาประกันภัยได้กระทาอัตตวินิบาตกรรม กล่าวคือ ฆ่าตัวตายด้
คร ภายใน
ทุกวัานตัวตายเพื่ อหวังเอา
แต่วันทาสัญญาประกันชีวิต เหตุผลที่กฎหมายบัญญัติข้อยกเว้นไว้เช่นนี้ก็เพื่อป้องกันมิถอนได้
ให้มีการฆ่
2. ธุรกิจประกันวชี่าวจะต้
ิตมีปอระโยชน์
ประกันชีวิตให้แก่ทายาท หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้รับประโยชน์ และเหตุที่กฎหมายกาหนดระยะเวลาไว้
งเป็นการทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์
ในด้า นการพั
จ และสั งคม
ฆ่าตัวตายโดยสมัครใจภายใน 1 ปี นับแต่วันทาสัญญาก็เพราะหากมีการฆ่าตัวตายภายในก
าหนดระยะเวลาดั
งกล่ฒานาเศรษฐกิ
ว ก็
ประกอบด้
ว ย บทบาทด้
พ ย์ บทบาท
พึ งเห็ น ได้ ว่าผู้ เอาประกัน ภัย น่ าจะมี ความตั้ งใจมาตั้ งแต่ แรกท าสั ญ ญาที่ จ ะฆ่ าตั วตายเพื
่ อหวังเอาเงิ
น ประกันาชีนออมทรั
วิ ต
กฎหมายจึงบัญญัติข้อยกเว้นมิให้ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกัประเทศชาติ
นชีวิตนั่นเอง
3.
การประกั
ชีวิตแบ่งาของผู
ได้เป็น ้ร2ับชนิด คือ ชนิดมีเงิน
(2) ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ในกรณี นี้ต้องเป็ นนการกระท
ประเภท
คือ ประเภทสามั
ประโยชน์ และต้องเป็นการฆ่าตายโดยเจตนาเท่านั้น หากผู้รับประโยชน์กระทาให้บุคคลดั
งกล่าวตายโดยไม่
เจตนาญ ประเภทอุตสาหกรรม
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคสาม กรมธรรม์ประกันภัย ต้องลงลายมืแบบบ
อชื่อ ของผู
้รับประกั
นภัยและมี
รายการเศษอีก คือ แบบยูน
านาญ
และยั
งมีแบบพิ
ดังต่อไปนี้
อินชัวร์รันซ์
(1) วัตถุที่เอาประกันภัย
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
(2) ภัยใดซึ่งผู้รบั ประกันภัยรับเสี่ยง
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
(3) ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้กาหนดกันไว้
(4) จานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
(5) จานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
(6) ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีกาหนดเวลา ต้องลงเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด ไว้ด้วย
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
(7) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
(8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย
(9) ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าจะพึงมี
(10) วันทาสัญญาประกันภัย
(11) สถานที่และวันที่ได้ทากรมธรรม์ประกันภัย

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันลิภัขสิยทห้ธิา์ มนำไปใช้
ของสำนักใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่า งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับตัวแทนประกันชีวิต
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ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์
หรือเป็นฆการกระท
่าตายโดยเจตนา
าโดยประมาท
ตามประมวลกฎหมาย
ก็ไม่เข้าข้อยกเว้นนี้ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลว่า บุคคลจะได้รับประโยชน์จากการกระทาผิด
ของตนเองไม่ได้ แต่กระนั้นก็ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 วรรคท้าย บัญญัติให้ผู้รับประกันภัย
จาต้องจ่ายคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย
ปนี้
รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีส่ ุด ไม่เกิน

2. สิ ทธิและหน้ าทีข่ องผู้เอาประกันภัย

มรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภั2.1
ย เช่สินทใบมรณบั
ตร สาเนาทะเบี
นบ้าน นภัยมีสิทธิต่าง ๆ ดังนี้
ธิของผู้เอาประกั
นภัย ผูย้เอาประกั

1) สิ ทธิ ได้ รับผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันชี วิต ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินประกัน
น์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม
อุบ้นัติเขึหตุ้นอยู่กับประเภทของสัญญาประกันชีวิต กล่าวคือ
ชีวิตเมืหรื่ออใดนั
าประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิ
คคลภายนอกไม่
ว่า
หากเป็นดสัของบุ
ญญาประกั
นชีวิตประเภทอาศั
ยความมรณะของบุคคลอื่นเป็ นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน
ทาละเมิด ทายาทของผู
้ตายย่อนมมี
ิทธิทสิที่จะได้
ตามกรมธรรม์
ผู้เอาประกั
ภัยสจะมี
ธิได้รรับับเงิเงินนประกั
นชีวิตเป็นจานวนแน่นอนตามที่ได้ตกลงไว้ เมื่อบุคคลซึ่งถูกเอาประกันชีวิตนั้น
ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรีถึยงกค่
นไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาทา
แก่าคสิวามตาย
วลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
896นซึสั่งญบัญาประกั
ญญัติไว้วน่า ชี“มรณภั
ย
หากเป็
วิตประเภทอาศั
ยความทรงชีพของผู้เอาประกันภัยเอง หรือบุคคลอื่ นผู้เอา
ประกันภัยหาอาจจะเรี
ยกเอาค่
คคลภายนอก
ประกั
นภัยป็าสินนหลัไหมทดแทนจากบุ
กในการจ่ายเงิน หรื
อใช้เงิน ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินประกันชีวิตก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัย
อันจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุ
คลภายนอกนั
ญสิ้นใไปด้
ย
ยังคงมีชีวิตอยู่จคนถึ
งเวลาตามที้ น่ได้หาสู
ตกลงไว้
นสัญวญา
ทั้งวนีย”้ คู่สัญ ญาอาจตกลงกันให้มีการรับเงินประกันชีวิตเป็นเงินก้อนเดียว หรือเป็นเงินรายปีก็ได้ โดย
นชีวติ นั้นจะหวนกลับมาได้ แก่ ตนด้
พ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู
ูก
เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่
งและพาณิชย์้ถมาตรา
890 กาหนดไว้ แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงิน
เงินตามกรมธรรม์ปเอาประกั
ระกันชีวิตนระบุ
และมี่ได้สติทกลงไว้
ธิเรียกค่ในกรมธรรม์
าสินไหมทดแทน
ภัยตามที
ประกันภัย
ณี ที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย จ่ายเงิน ตามกรมธรรม์
ระกัน ชีวิต ไปแล้
2) สิ ทธิปโอนประโยชน์
แห่วงสัผูญ้ รับญาประกันชี วิตให้ บุคคลอื่ น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปเรียกกับผู้ทาละเมิมาตรา
ดดังเช่น891
กรณีซึว่งินบัาศภั
ต่อย่ใานกรณี
งใด คทาพิี่ผพู้เอาประกั
ากษา นภัยมิได้เป็นผู้รับประโยชน์เองก็ดี ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะ
ญญัยตได้
ิว่าแ“แม้
ตายจะได้รับชดใช้คโอนประโยชน์
่าสินไหมทดแทนจากบริ
ษัทน้ ประกั
ยแล้กวคนหนึ
ก็หา ่งได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์แล้ว
แห่งสัญญานั
ให้แก่บนุคภัคลอี
นที่ยังขาดอยู่จากผู้ทและผู
าละเมิ้รับดอีประโยชน์
กไม่ ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันภัยแล้วว่าตนจานงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้น ถ้า
กรมธรรม์ประกันภัยได้ทาเป็นรูปให้การจ่ายเงิน หรือใช้เงินตามเขาสั่งแล้ว ท่านให้นาบทบัญญั ติมาตรา 309 มาใช้
บังคับ” ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์จะโอนประโยชน์ที่ได้รับจากการทาประกันชีวิต เช่น เงินปันผล ซึ่งเป็นเงิน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับกรณีผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ให้กับบุคคลอื่น (ผู้รับโอน) ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิโอน
ประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตให้บุคคลอื่นได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต
ทั้ งนี้ วิธี การโอนประโยชน์ ต ามสั ญ ญาประกัน ชี วิต นี้ ไม่ มี กฎหมายในส่ ว นการประกัน ภัย บั ญ ญั ติ ไว้
โดยเฉพาะย่อมต้องบังคับตามวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 306
กล่าวคือ การโอนต้องทาเป็นหนังสือจึงจะสมบูรณ์และต้องบอกกล่าวการโอนไปยังผูร้ ับประกันภัยเป็นหนังสือ หรือผู้รับ
ประกันภัยยินยอมเป็นหนังสือจึงจะใช้ยันผู้รับประกันภัยได้
3) สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาประกั น ชี วิต ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ มาตรา 894 ผู้ เอา
ประกันภัยมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตเมื่อใดก็ได้ โดยเพียงแต่งดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ซึ่งถือว่า เป็นการ
บอกเลิกสัญญาแล้วนับแต่นั้น

มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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เนื่องจากสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว ดังนั้นเพื่อบทที
รักษาให้
สัญญาประกันชีวริตกิยัจงคงมี
ผลบั
่ 1 ภาพรวมของธุ
ประกั
นชีงคัวบติ และสรุปสาระส
เพื่อให้ผู้เอาประกันชีวิตได้รับประโยชน์สูงสุด กรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตประสบปัญหาทางการเงินไม่สามารถชาระเบี้ย
ประกันภัยในงวดใดงวดหนึ่งชั่วคราว และกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นมีมูลค่าเวนคืน กรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ผู้ เอา
เรื่องที่
ประกันภัยสามารถเลือกใช้สิทธิต่าง ๆ ดังนี้
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
(1) การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็จ หากมีการชาระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่า
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
เวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตและกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันชีวิต
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
นั้นเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็จ ซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเดิม แต่จานวนเงินที่เอา
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ประกันภัยจะเปลี่ยนเป็นมูลค่าใช้เงินสาเร็จ ตามที่กาหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัย
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ไม่ต้องชาระเบี้ยประกันภัยต่อไป และบริษัทจะจ่ายเงินจานวนนี้ให้เมื่อครบกาหนดระยะเวลาเอาประกันภัย หรือเมื่อผู้
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
เอาประกันภัยเสียชีวิต
1.7 กองทุนประกันชีวิต
(2) การแปลงเป็นการประกันชีวิตแบบขยายเวลา การประกันภัยแบบขยายเวลา จะใช้เฉพาะกับ
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ออกโดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานเท่านั้น หากมีการชาระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่
มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบัแนวคิ
งคับ ดผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยน
1. การประกั
น ชีวิตใช้ใหนกรมธรรม์
ลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
กรมธรรม์เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ซึ่งจานวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามเงื
่อนไขที่กาหนดไว้
หลักการใช้จานวนเงิ
การประกั
ประกัน ชีวิต แต่ระยะเวลาประกัน ภัยจะเปลี่ย นไปตามที่ กาหนดไว้ในตารางการขยายเวลาประกั
น ชี วิต นโดยผู
้เอา นชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้ม่ขครองชี
วิตษพร้
อมรัาบยสิทธิประโยชน์ทาง
ประกันภัยไม่ต้องชาระเบี้ยประกันภัยต่อไป ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างระยะเวลาที
ยาย บริ
ัทจะจ่
ถอนได้ทุกวัน ่ขยายกรมธรรม์
จานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนพ้ นกาหนดระยะเวลาที
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ประกันชีวิตเป็นอันสิ้นผลบังคับโดยไม่มีมูลค่าใด ๆ
า นการพั
จ และสั งคม
(3) การนามูลค่าเวนคืนมาชาระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ เมื่อประโยชน์
กรมธรรม์ใปนด้
ระกั
น ชีวิตยัฒงมีนาเศรษฐกิ
ผล
ว ย งคับทบาทด้
พ ย์ บทบาท
บั ง คั บ และมี เงิน ค่า เวนคื น กรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต เกิ ด ขึ้น แล้ ว เพื่ อให้ กรมธรรม์ ป ระกัประกอบด้
น ชี วิ ต มี ผ ลบั
บ ต่ อไป าผูนออมทรั
้ รับ
ประเทศชาติ
ประกันภัยจะนาเงินเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมาชาระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมั
ติ
3.
การประกั
นชีวิตแบ่ปงระกั
ได้เป็นนชีว2ิตชนิด คือ ชนิดมีเงิน
(4) การกู้ยืมเงิน เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ประเภท่ยนเป็
คือ ประเภทสามั
ตสาหกรรม
เกิดขึ้นแล้ว หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นการเปลี
นกรมธรรม์ใญ
ช้เงิประเภทอุ
น
น 4 แบบมาตรฐาน
สาเร็จ การแปลงเป็นการประกันชีวติ แบบขยายเวลา หรือการนามูลค่าเวนคืนมาชาระเบีเป็้ยประกั
นภัยโดยอัตโนมัคืตอิ ผูแบบชั
้เอา ่วระยะเวลา แบบ
ประกันภัยมีสิทธิขอกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัทมาใช้ได้โดยมีดอกเบี้ย แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
อินชัวร์รันซ์
2.2 หน้ าที่ของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ที่สาคัญดังต่อไปนี้
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
1) หน้ าที่ ส่ งเบี ้ย ประกั น ภั ย ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ มาตรา 861 “อั น ว่ า สั ญ ญา
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
ประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้ เงินจานวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัย
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
หากมีขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดั่งได้ระบุไว้ในสัญญาและในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
เบี้ยประกันภัย” อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติการที่ผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยนั้น ถือ
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
เป็นสาระสาคัญประการหนึ่งของการเกิดสัญญาประกันชีวิต และเมื่อได้ทาสัญญาประกันชีวิตขึ้นแล้ว ย่อมก่อให้เกิดหนี้
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
หรือหน้าที่ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งเงินเบี้ยประกันภัยตามจานวน เงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ทั้งนี้ผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้กาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่งคิดคานวณจากจานวนเงินที่เอาประกันชีวิต อายุ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันลิภัขสิยทห้ธิา์ มนำไปใช้
ของสำนักใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่า งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์
ตลอดจนสุ
ฆ่าตายโดยเจตนา
ขภาพของผู้เอาประกั
ตามประมวลกฎหมาย
นภัย โดยอัตราเบี้ยประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยกาหนดนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 30
การช าระเบี้ ยประกัน ภัย พึ งชาระเบี้ ย เงิน สด หากการชาระเบี้ ยประกัน ภัย ด้วยตั๋ วสัญ ญาใช้เงิน เช็ ค
ปนี้
ดราฟต์
วิธีอื่นใดจะถื
อว่าได้ชวาระเบี
รับประโยชน์จะต้องแจ้
งให้ผหรื
ู้รับอประกั
ภัยทราบโดยเร็
ทีส่ ุด ้ยไม่ประกั
เกิน นภัยต่อเมื่อเรียกเก็บเงินสดได้แล้ว ทั้งนี้ ต้องชาระเบี้ยประกันภัยก่อน
หรือในวันถึงกาหนดชาระ3 โดยชาระเป็นงวดรายปี รายงวด 6 เดือน 3 เดือน หรือรายเดือน ณ สานักงานใหญ่ หรือ
อให้กับตตัรวแทนประกั
วิตาหรื
มรณกรรมส่งให้ผู้รับสาขาของบริ
ประกันภัย ษเช่ัทน หรื
ใบมรณบั
สาเนาทะเบีนยชีนบ้
น อนายหน้าประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้า
ประกันชีวิตจะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยไว้เป็นหลักฐาน โดยการชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
น์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเทัหตุ้ งนี้ เมื่ อ ได้ รับ เล่ ม กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต มาแล้ ว ผู้ เอาประกั น ภั ย ควรศึ กษาและท าความเข้ าใจ ใน
ยดและเงื่อนไขความคุ
้มครองต่าง ๆวว่่าาถูกต้องตามที่ได้ตกลงทาประกันชีวิต ผ่านตัวแทนประกันชีวิตหรือ
าประกันภัยถึงแก่ครายละเอี
วามตายเพราะความผิ
ดของบุคคลภายนอกไม่
นายหน้
าประกั
อไม่รับเงิน ตามกรมธรรม์
ทาละเมิด ทายาทของผู
้ตายย่
อมมีนสชีิทวธิิตทหรืี่จะได้
2) เปิ ดเผยข้ อคความจริ
ง ตามประมวลกฎหมายแพ่
งและพาณิชย์ มาตรา 865 บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุ
คลภายนอกที
่มาทา
ผู้เอาประกั
นภัย ที896
่จะต้อซึงเปิ
เผยข้
งอัยนเป็นสาระสาคัญ ซึ่งอาจจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัย
วลกฎหมายแพ่งและพาณิ
ชย์ มาตรา
่งบัญดญั
ติไว้อวความจริ
่า “มรณภั
สูงขึย้นกเอาค่
หรือบอกปั
ดไม่ย อมทาสัญญาคคลภายนอก
หากว่าผู้เอาประกันภัย รู้อยู่แล้วไม่เปิดเผยข้อความจริงอันมีสาระสาคัญดังกล่าว
ประกันภัยหาอาจจะเรี
าสิ นไหมทดแทนจากบุ
หรือรู้อยู่แล้วแถลงข้
อความนั้ น้นหาสู
เป็นเท็
ญญาประกั
อันจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุ
คคลภายนอกนั
ญสิจ้นสัไปด้
วย นชีวิตนั้นเป็นโมฆียะ ซึ่งผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างภายใน
ฎหมายก
นชีวติ นั้นจะหวนกลัระยะเวลาที
บมาได้ แก่ ต่กนด้
วย” าหนด และเมื่อบอกล้างสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 แล้ว ผู้รับ
ประกัน896
ภัยจะต้
องคืนค่าไถ่นถชีอนกรมธรรม์
ประกั้ถนูกภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น ตามประมวลกฎหมาย
พ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
ในการประกั
วิต ทายาทของผู
มาตรา
เงินตามกรมธรรม์ปแพ่
ระกังนและพาณิ
ชีวิตระบุชย์และมี
สิทธิ892
เรียกค่าสินไหมทดแทน
ณี ที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย จ่ายเงิน ตามกรมธรรม์ ป ระกัน ชีวิต ไปแล้ ว ผู้ รับ
ละหน้
าทีข่ ยองผู
ปเรียกกับผู้ทาละเมิ3.ดดัสิงทเช่ธินแกรณี
วินาศภั
ได้แต่้ รอับย่ประโยชน์
างใด คาพิพากษา
ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริ
นภัยแล้
หา ้รับประโยชน์มีดังต่อไปนี้
3.1 สิทธิของผูษ้ รัทั บประกั
ประโยชน์
สิทวธิขก็องผู
นที่ยังขาดอยู่จากผู้ทาละเมิดอีกไม่ 1) สิทธิในการที่จะไม่ถูกเปลี่ยนตัวเมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมายแล้ว ในกรณี สัญ ญาประกันชีวิตระบุให้
บุคคลใดเป็นผู้รับประโยชน์ เมื่อบุคคลนั้นได้แสดงเจตนาแก่ผู้รับประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์
ประกัน ชีวิตให้กับ ผู้รับ ประโยชน์ และผู้ รับ ประโยชน์ ได้แจ้ งความจ านงที่จะถือเอาประโยชน์แห่งสัญ ญาให้กับผู้ รับ
ประกันภัยทราบ สิทธิของบุคคลภายนอกนั้นย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 374 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกย่อมเกิดมี
ขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาแก่ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้น”
ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยจะเปลี่ยนแปลง หรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไม่ได้ ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 375 ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ไว้ ว่ า “เมื่ อสิ ท ธิ ของบุ คคลภายนอกได้ เกิด มี ขึ้น ตาม
บทบัญญัติแห่งมาตราก่อนแล้ว คู่สัญญาหาอาจจะเปลี่ยนแปลง หรือระงับสิทธินั้นในภายหลังได้ไม่ ” แต่ถ้ายังไม่ได้
แสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยยังมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
หรือระงับสิทธิของผู้รับประโยชน์นั้นได้

3 อย่างไรก็ดี

กรมธรรม์ประกันชีวิตมีระยะเวลาผ่อนผันการชาระเบี้ยประกันชีวิต 30 วัน

มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้แล้วบริษัท ประกับทที
นชีว่ ิต1จะจ่
ายค่าผลประโยชน์
ตามเงืน่อชีนไข
ภาพรวมของธุ
รกิจประกั
วติ และสรุปสาระส
กรมธรรม์ประกันชีวิตดังต่อไปนี้
(1) หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ภายใต้ข้อกาหนด
เรื่องที่
กรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
(2) หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัท ประกันชีวิตจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของ
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ผู้เอาประกันภัย
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
(3) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียวและผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อน
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ผู้เอาประกันภัย หรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับ
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้ง หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
1.7 กองทุนประกันชีวิต
(4) ในกรณี ที่ ผู้ เอาประกัน ภัย ระบุ ชื่ อผู้ รับ ประโยชน์ มากกว่าคนหนึ่ งและผู้ รับ ประโยชน์ รายใด
เสี ยชี วิต ก่อนผู้เอาประกัน ภัย ผู้เอาประกัน ภัย ต้องแจ้งให้ บ ริษั ท ทราบเป็ น ลายลักษณ์ อักษรถึงการเปลี่ ยนตั ว ผู้ รับ
ด ่ หากผู้รับประกันภัยมิได้แจ้งหรือ
ประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ทแนวคิ
ี่เหลืออยู
1. นการประกั
วิตษใช้ัทหจะจ่
ลั กการพื
ไม่สามารถแจ้งให้บริษัทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รั บประโยชน์ดังกล่าว เมื่อผู้เอาประกั
ภัยเสียชีวนิตชีบริ
ายเงิน้ นฐาน ได้แก่ หลักส
ผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลือคนละเท่า หลั
ๆ กักนการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
วิตจะคุ้มครองชี
วิตใพร้
บสิทธิประโยชน์ทาง
2) สิทธิที่จะได้รับเงินจากผู้รับประกันภัย กรณีสัญญาประกันชีวิตที่อาศัยชีความมรณะเป็
นเหตุ
ห้มอีกมรั
ารใช้
ทุกวัน ญ ตามประมวล
เงิน เมื่ อผู้ เอาประกัน ภั ย ไม่ ว่ าจะเสี ย ชี วิต ด้ วยสาเหตุ ใด รวมถึงกรณี ที่ ศาลสั่งให้ เป็ นถอนได้
บุ คคลสาบสู
2. นธุภัรกิยจจาต้
ประกั
วิตนมีปหรืระโยชน์
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61 โดยมีผลเป็นไปตามคาสั่งของศาล ผู้รับประกั
องจ่นาชียเงิ
อใช้เงินทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามจานวนซึ่งเอาประกันภัยไว้
า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ข้อยกเว้นที่ผู้รับประโยชน์ไม่มีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ปประกอบด้
ระกันชีวิตวคืยอบทบาทด้
ผู้รับประโยชน์
ประเทศชาติ
ฆ่าผู้เอาประกันภัยตายโดยเจตนา หมายถึงการฆ่าตายโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 และมาตรา
3.
การประกั
วิตแบ่าให้
งได้ตเายโดย
ป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
289 เท่ านั้ น หากเป็ น การฆ่ าตายโดยไม่ เจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 หรืนอชีกระท
คือ ประเภทสามั
ประเภทอุตสาหกรรม
ประมาท มาตรา 291 หรือการเข้าร่วมในการชุ ลมุนต่อสู้ของผู้รับประโยชน์จนเป็นเหตุประเภท
ให้ผู้เอาประกั
นภัย ถึงแก่คญวาม
4 เแบบมาตรฐาน
คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
ตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 294 ผู้รับประกันภัยยังคงต้องรับผิดจ่ายเงิน เป็
หรืนอใช้
งินให้แก่ผู้รับประโยชน์
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
อยู่
นชัวนร์ชีรวันิตซ์ให้แก่ผู้รับประโยชน์
ทั้งนี้ เมื่อผู้รับประกันภัยไม่ต้องจ่ายเงิน หรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ปอิระกั
4. ในกรมธรรม์
ประกั
ชีวิตจะมี895
เงื่อนไขและข้อกาหน
แล้ว ผู้รับประกันภัยก็ต้องใช้ค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่
งและพาณิ
ชย์ นมาตรา
เอาประกั
ได้ แก่ การแถลงข้
วรรคท้าย ในทางปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกั
นภัย นหรืภัอยทายาทของผู
้นั้น อความจริง กา
นต้น ฆตลอดจนการใช้
ธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
และในกรณีที่ทายาทของผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็และได้
่าผู้เอาประกันภัสยิทตาย
วมากกว่า 1นปีผู้ไประกอบด้
วย มูลค่าเว
โดยเจตนา นอกจากทายาทนั้นจะไม่ได้รับเงินจากผู้รับประกันภัยแล้ว ยังอาจจะถูกกประกั
าจัดมินให้มาแล้
รับมรดกฐานเป็
ม่
สัญญาเพิ
่มเติมทแนบท้
ายกรมธรรม์
สมควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1606 (1) ด้วย คือจะทาให้ท5.ายาทผู
้นั้นหมดสิ
ธิที่จะได้
เงินค่า ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
ไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทาสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 895 (1) กฎหมายไม่มีบทบัญญัติให้ผู้รับประกันภัยต้องคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันลิภัขสิยทห้ธิา์ มนำไปใช้
ของสำนักใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่า งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

2-13 กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับตัวแทนประกันชีวิต 2-13

กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับตัวแทนประกันชีวิต

2-13

ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์
ทายาทฆหรื
่าตายโดยเจตนา
อผู้รับประโยชน์ตามประมวลกฎหมาย
เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)
ปนี้
3.2 หน้ าที่ของผู้รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้
1) นกรณี
ผู้เอาประกัวนทีภัส่ ยุดเสีไม่ยชีเกิวนิต ผูร้ บั ประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีส่ ุด ไม่เกิน
รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกั
ภัยทราบโดยเร็
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร
ต้องรวบรวมเอกสารเกี
งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร สาเนาทะเบียนบ้าน
มรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่2)
น ใบมรณบั
ตร สาเนาทะเบี่ยยวกันบ้บาการมรณกรรมส่
น
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น
น์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเ3)
หตุ ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ
สิทธิของทายาทผู
้เอาประกั
นภัย เมื่อผูว้เ่าอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า
าประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิ
ดของบุ
คคลภายนอกไม่
ความตายนั
เพราะสาเหตุ
ใด เช่น ถูกทาละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงิน ตามกรมธรรม์
ทาละเมิด ทายาทของผู
้ตายย่อ้นมมีจะเกิ
สิทธิดทขึี่จ้นะได้
รับเงิน ตามกรมธรรม์
ิตในฐานะผู้รับประโยชน์
และในขณะเดี
ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรีประกั
ยกค่านสิชีนวไหมทดแทนจากบุ
คคลภายนอกที
่มาทา ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาทา
ละเมิดอีชกย์ด้มาตรา
วย ซึ่งเป็896
นไปตามบทบั
แห่งประมวลกฎหมายแพ่
งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
วลกฎหมายแพ่งและพาณิ
ซึ่งบัญญัติไญว้วญั่าติ“มรณภั
ย
เกิดยขึกเอาค่
น้ เพราะความผิ
ดของบุคคลภายนอก
ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรี ยกเอาค่ าสิ นไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
ประกันภัยหาอาจจะเรี
าสิ นไหมทดแทนจากบุ
คคลภายนอก
นั้นได้ ไม่ แต่ สิคทคลภายนอกนั
ธิของฝ่ ายทายาทแห่
อันจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุ
้ นหาสู ญงผูสิ้ ม้นรณะ
ไปด้ วในอั
ย นจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหาสู ญสิ้นไปด้ วย
ท้ งั แจก่านวนเงิ
นอันจะพึงใช้ ตามสั ญญาประกันชีวติ นั้นจะหวนกลับมาได้ แก่ ตนด้ วย”
นชีวติ นั้นจะหวนกลัไม่บแม้
มาได้
ตนด้ วย”
าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่
พ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 896อาจกล่
ในการประกั
นชีวิต ทายาทของผู้ถูก งและพาณิ ชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
เงินตามกรมธรรม์ปละเมิ
ระกันดชีว(ทายาทของผู
ิตระบุ และมี้เสอาประกั
ิทธิเรียกค่นชีาสิวิตน)ไหมทดแทน
วนละเมิ
ด จากผู้ท าละเมิ
ทั้ งนีว้ ในกรณี
ณี ที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย จ่ในส่
ายเงิ
น ตามกรมธรรม์
ป ระกันดชีได้วอิตี กไปแล้
ผู้ รับ ที่ ผู้ รับ ประกัน ภัย จ่ายเงิน ตามกรมธรรม์ ป ระกัน ชีวิต ไปแล้ ว ผู้ รับ
ยก็ไม่วมินีสาศภั
ิทธิทยี่จได้ะรัแบต่อช่ย่วงสิ
ทธิใคนเงิ
่จ่ายไปเรียกกับผู้ทาละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด คาพิพากษา
ปเรียกกับผู้ทาละเมิประกั
ดดังเช่นนภักรณี
างใด
าพินพทีากษา
่ 2361/2515 แม้สษามีัทแประกั
ละบุตนรผู
ยาว์วขก็องผู
ตายจะได้รับชดใช้คฎี่าสิกนาทีไหมทดแทนจากบริ
ภัย้เแล้
หา ้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
นการตั
นที่ยังขาดอยู่จากผู้ทเป็าละเมิ
ดอีดกสิไม่ทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ทาละเมิดอีกไม่

มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส
เรื่องที่

1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตสาหรับตัวแทนประกันชีวิต มีกฎหมายหลั
ๆ ที่ควรจะท
าการศึกษา
1.3 ชนิดก ประเภท
และแบบของการประกั
นชีวิต
ซึ่งประกอบด้วย 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2) พระราชบัญญัติประกันชีว1.4
ิต พ.ศ.
2535 และที
่แก้ไขเพิ่ส่มาคัเติญมในกรมธรรม์ประกัน
เงื่อนไขและข้
อกาหนดที
3) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 4) พระราชบั1.5
ญญัสัตญิปญาเพิ
้องกัน่มและปราบปรามการ
เติมแนบท้ายกรมธรรม์
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ.
2551
1.6 ช่องทางการจั
ดจาหน่
ายกัโดยมี
บการเติบโตของอุตสาห
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.7 กองทุนประกันชีวิต

1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แนวคิด

การประกันชีวิตป็นสัญญาประกันภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่1.งและพาณิ
ชย์บนรรพ
3 ลัหกลัษณะ
การประกั
ชีวิตใช้
กการพื20้ นฐาน ได้แก่ หลักส
ว่าด้วยประกันภัย ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องประกันภัยไว้ รวม 37 มาตรา ตั้งแต่มาตรา
861 ถึจงานวนเงิ
มาตราน897
โดย นชีวิตมีความแต
หลักการใช้
การประกั
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 861 – มาตรา 868)
ถอนได้ทุกวัน
หมวด 2 ประกันวินาศภัย แยกเป็น ประกันวินาศภัยทั่วไป (มาตรา 8692.– มาตรา
882)นชีประกั
ภัยรับขนทั้งในเรื่องให้ความ
ธุรกิจประกั
วิตมีปนระโยชน์
(มาตรา 883 – มาตรา 886) และประกันภัยค้าจุน (มาตรา 887 – มาตรา 888)
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
หมวด 3 ประกันชีวิต (มาตรา 889 – มาตรา 897)
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
โดยทั้ ง 3 หมวดดังกล่ าวข้างต้น เป็ น หลั กกฎหมายว่าด้ วยสั ญ ญาประกัน ภัย ซึ่ งจะกล่
าวถึงการก่อให้ เกิด สัญ ญา
ประเทศชาติ
ประกันภัย การบอกเลิกสัญญา ความสมบูรณ์ของสัญญา อายุความต่าง ๆ สิทธิและหน้
าที่ของผูน้รับชีประกั
ภัยเป็และผู
้ ด คือ ชนิดมีเงิน
3. การประกั
วิตแบ่นงได้
น 2 ชนิ
เอาประกันภัย ทั้งนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนของการประกันชีวิตมีสาระส
าคัญทีคื่กอล่าประเภทสามั
วถึงดังนี้ ญ ประเภทอุตสาหกรรม
ประเภท
1.1 รูปแบบของสัญญาประกันชีวิต
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
1.2 การจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
1.3 การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันชีวิต
อินชัวร์รันซ์
1.4 การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะกรรมตามมาตรา 865 4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
1.5 การแถลงอายุของผู้เอาประกันภัยคลาดเคลื่อน
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
1.6 การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
1.7 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
1.8 สิทธิของทายาทในการได้รับเงินประกันชีวิต
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
1.9 สิทธิของเจ้าหนี้ของผู้เอาประกันภัย
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันลิภัขสิยทห้ธิา์ มนำไปใช้
ของสำนักใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่า งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่า1.1
ตายโดยเจตนา
ตามประมวลกฎหมาย
รู ปแบบของสั
ญญาประกันชี วิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 889 บัญญัติว่า “ใน
สัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จานวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง”
จากบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สัญญาประกันชีวิตอาจกระทากันได้ 2 รูปแบบ คือ
ปนี้
1) นรูภัปยแบบซึ
่งอาศัยวความทรงชี
รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกั
ทราบโดยเร็
ทีส่ ุด ไม่เกินพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน
2) รูปแบบซึ่งอาศัยความมรณะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน
ทั้งแบบแรกและแบบที
่สองอยู่ที่ความประสงค์ที่จะเลือกความคุ้มครองในรูปแบบใด
มรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัโดยสั
ย เช่ญ
น ญาประกั
ใบมรณบันตรชีวสิตาเนาทะเบี
ยนบ้าน
รูปแบบหนึ่ง หรือทั้งสองรูปแบบก็ได้
น์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรือ1.2
อุบัติเการจ่
หตุ ายเงินผลประโยชน์ ต ามกรมธรรม์ ประกันชี วิต ในการจ่ายเงินตามผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
าประกันภัยถึงแก่คประกั
วามตายเพราะความผิ
คคลภายนอกไม่
ว่า ่แน่นอนที่ได้ตกลงไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยไม่คานึงถึงความ
นชีวิต ผู้รับประกัดนของบุ
ภัยจะจ่
ายเงินตามจานวนที
ทาละเมิด ทายาทของผู
้ตายย่่แอท้มมี
รับเงินนตามกรมธรรม์
เสียหายที
จริสงดัิทงธิเช่ที่จนะได้
การประกั
วินาศภัย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ผู้รับประกันภัยจะพิจารณากาหนดจานวนผลประโยชน์
ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรีตามกรมธรรม์
ยกค่าสินไหมทดแทนจากบุ
คลภายนอกที่มาทา าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย
ประกันชีวิตคือคความสามารถในการช
วลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการจ่
มาตราา896
่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภั
ย
ยเงินซึตามผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์
ป ระกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกัน ภัย หรือผู้รับประโยชน์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่
งและพาณิชย์คมาตรา
890 บัญญัติไว้ว่า “จานวนเงินอันพึงใช้นั้ น จะชาระเป็นเงินจานวนเดียว
ประกันภัยหาอาจจะเรี
ยกเอาค่ าสิ นไหมทดแทนจากบุ
คลภายนอก
หรือเป็นรายปีคกคลภายนอกนั
็ได้ สุดแล้วแต่้ นจหาสู
ะตกลงกั
ระหว่
อันจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุ
ญสิ้นนไปด้
วยางคู่สัญญาฯ กล่าวคือจานวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายให้แก่ผู้เอา
นภัแยก่แต่
นชีวติ นั้นจะหวนกลัประกั
บมาได้
ตนด้ขึ้นวอยู
ย” ่กับการตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันว่าจะจ่ายเป็นเงินจานวนเดียวหรือรายปี
ทั้งนี้การจ่
การระบุนไชีว้ใวนกรมธรรม์
ประกั้ถนูกชีวิต อย่างไรก็ดี สาหรับจานวนเงินที่จะใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือ
พ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
896ายจะมี
ในการประกั
ิต ทายาทของผู
้รับนประโยชน์
ชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 31 บัญญัติห้ามมิให้ระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ
เงินตามกรมธรรม์ปผูระกั
ชีวิตระบุ พระราชบั
และมีสิทธิญเรีญัยตกค่ิปาระกั
สินนไหมทดแทน
1.3 การโอนประโยชน์
งสัญญาประกั
ณี ที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย จ่ายเงิน ตามกรมธรรม์
ป ระกัน ชีวแิตห่ไปแล้
ว ผู้ รับ นชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 891 บัญญัติ
นกรณี
ี่ผู้เอาประกั
ย มิไคด้าพิ
เป็พนากษา
ผู้รับประโยชน์เองก็ดี ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะโอนประโยชน์แห่ง
ปเรียกกับผู้ทาละเมิว่ดาดั“แม้
งเช่นใกรณี
วินทาศภั
ยได้แต่อนย่ภัางใด
้นให้แก่บุคคลอีกษคนหนึ
นแต่
ตายจะได้รับชดใช้คสั่าญ
สินญานั
ไหมทดแทนจากบริ
ัทประกั่งได้
นภัยเว้แล้
ว ก็จหะได้
า ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับ
บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันภัยแล้วว่าตนจานงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้น
นที่ยังขาดอยู่จากผู้ทประโยชน์
าละเมิดอีไกด้ไม่
ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยได้ทาเป็นรูปให้ใช้เงินตามเขาสั่งแล้ว ท่านให้นาบทบัญญัติ มาตรา 309 มาใช้บังคับ ”
วิธีการโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตนี้ ไม่มีกฎหมายในส่วนการประกันภัย บัญญัติไว้โดยเฉพาะย่อม
ต้องบังคับตามวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 กล่าวคือ การโอน
ต้องทาเป็นหนังสือจึงจะสมบู รณ์ และต้องบอกกล่าวการโอนไปยังผู้รับ ประกันภัยเป็นหนังสือ หรือผู้รับ ประกันภั ย
ยินยอมเป็นหนังสือจึงจะใช้ยันผู้รับประกันภัยได้
ในกรณีตามมาตรา 891 วรรคแรก แสดงให้เห็นว่า แม้ผู้เอาประกันภัยจะได้กาหนดตัวผู้รับประโยชน์ตาม
สัญญาประกันชีวิตไว้แล้ว ผู้เอาประกันภัยก็ยังมีสิทธิที่จะโอนประโยชน์ตามสัญญานั้นให้บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ว่าผู้เอา
ประกันภัยจะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยัง
ผู้รับประกันภัยแล้วว่า ผู้รับประโยชน์ประสงค์จะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตนั้น

มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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1.4 การบอกล้ างสั ญญาประกันชี วิตที่เป็ นโมฆียะกรรมตามมาตรา
ตามประมวลกฎหมายแพ่
บทที่ 1865ภาพรวมของธุ
รกิจประกันงชีและ
วติ และสรุปสาระส
พาณิชย์ มาตรา 892 บัญญติว่า “ในกรณีการบอกล้างสัญญาตามความในมาตรา 865 ผู้รับประกันภัยต้องคืนค่าไถ่ถอน
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น”
เรื่องที่
การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ
865 ซึ่งมีผลมา
1.1 หลักชพืย์้นมาตรา
ฐานของการประกั
นชีวิตและความแตกต่า
จากการที่ผู้เอาประกันภัย ได้ป กปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็ นเท็ จ 1.2
แม้วประโยชน์
่าเมื่อบอกล้
า
งแล้
ว
จะมี
ผ
ลให้
และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
สัญญานั้นเป็นโมฆะ แต่ผู้รับประกันภัยต้องคืนเพียงค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต1.3
ให้แชนิ
ก่ผดู้เอาประกั
ย หรือทายาท
ประเภทนภัและแบบของการประกั
นชีวิต
เท่านั้นโดยให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมเหมือนกับการบอกล้างตามหลักทั่วไป ตามมาตรา
176
ซึ
ง
่
ประเด็
น
นี
้
จ
ะต่
า
งกั
บ
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
กรณีของการประกันวินาศภัย ทั้งนี้ เพราะการประกันวินาศภัยไม่มีบทบัญญัติเหมื1.5
อนกัสับญการประกั
วิต เพราะหาก
ญาเพิ่มเตินมชีแนบท้
ายกรมธรรม์
เป็นการประกันวินาศภัย ผู้รับประกันภัยจะคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์เท่านั้นไม่ได้ เพราะไม่
ม
ก
ี
ฎหมายบั
ญ
ญั
ต
ไ
ิ
ว้
งต้บอการเติ
งใช้ บโตของอุตสาห
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่าจึยกั
หลักการบอกล้างนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 มาบั1.7
งคับกองทุ
ใช้ คือนประกั
ให้คู่กนรณี
ชีวกิตลับสู่สถานะ
เดิม ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มจานวน
1.5 การแถลงอายุของผู้เอาประกันภัยคลาดเคลื่อน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 893 บัญญัติ
แนวคิด
ว่า “การใช้ เงิน อาศัยเหตุ ความทรงชี พ หรือมรณะของบุ คคลผู้ ใด แม้ ได้ แถลงอายุ ของบุ คคลผู้ นั้ น ไว้คลาดเคลื่ อน
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
ไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้ได้กาหนดจานวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่าไซร้ ท่านให้ลดจานวนเงินอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้นั้น
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ลงตามส่วน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
แต่ถ้าผู้รับประกันภัยพิสูจน์ได้ว่า ในขณะที่ทาสัญญานั้ นอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจากัดอัตราตามทางค้า
ถอนได้ทุกวัน
ปกติของเขาแล้ว ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ”
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ทั้งนี้คาว่า นอกจากัดอัตราตามทางค้าปกติ ซึ่งจะทาให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมาย
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
แพ่ งและพาณิ ชย์ มาตรา 893 นั้น หมายถึง อัตราเบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภั ยได้ขอรับ ความเห็น ชอบจากนาย
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ทะเบียน ซึ่งได้กาหนดอายุของผู้เอาประกันภัยในแต่ละแบบว่ามีช่วงอายุที่จะรับประกันชีวิตที่ช่วงอายุเท่าใด แต่หาก
ประเทศชาติ
เกินกว่าอายุที่ได้ขอรับความเห็นชอบในแต่ละแบบจะถือว่าเป็นกรณี นอกจากัดอัตราตามทางค้าปกติ ทาให้สัญญา
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประกันชีวิตเป็นโมฆียะ
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
ในการทาสัญญาประกันชีวิตนั้น อายุของบุคคลที่ขอเอาประกันชีวิตตนเอง หรือบุคคลที่ถูกคนอื่นเอาประกัน
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
ชีวิต ย่อมจะมีความสาคัญมาก เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งในการคานวนเบี้ยประกันภัย หรือกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ดังนั้น
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
การแถลงเรื่องอายุ จึ งมี ค วามส าคั ญ ในการท าสั ญ ญาประกัน ชี วิ ต มาก ถ้า ผู้ เอาประกัน ภั ย ได้ แถลงอายุ ไว้ กับ ผู้ รับ
อินชัวร์รันซ์
ประกันภัยไม่ตรงตามความจริง เป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยกาหนดเบี้ยประกันภัยไว้ต่า จานวนเงินที่บริษัทจะพึงต้อง
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
จ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้องลดลงเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่จะได้มาจะซื้อความคุ้มครองได้ แต่สาหรับในกรณีที่
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
ผู้เอาประกันภัยได้ชาระเบี้ยประกันภัยเกินอัตราตามอายุ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
1.6 การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกั
มาตรานมาแล้
894 บัวญมากกว่
ญัติวา่ า “ผู
1 ปี้เอาประกอบด้วย มูลค่าเว
ประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสียในเวลาใด ๆ ก็ได้ ด้วยการงดไม่ส่ง5.เบี้ยสัประกั
นภั่มยเติ
ต่อมไป
ถ้าและได้
ส่ง ประกันชีวิต คือส
ญญาเพิ
แนบท้
ายกรมธรรม์
เบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีไซร้ ท่านว่า ผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้รับเงินค่าเวนคื
นกรมธรรม์
ประกันภัอยจากสั
หรือญญาประกันชีวิต
ความคุ
้มครองนอกเหนื
รับกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็จจากผู้รบั ประกันภัย”

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันลิภัขสิยทห้ธิา์ มนำไปใช้
ของสำนักใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่า งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าในการเข้
ตายโดยเจตนา
าทาสัญญาประกั
ตามประมวลกฎหมาย
นชีวิตนั้น โดยปกติคู่สัญญามักจะตกลงกาหนดเวลากันไว้เป็นระยะเวลาหลายปี ต่าง
กับสัญญาประกันวินาศภัย ซึ่งมักจะกาหนดเวลาก็ไว้แค่หนึ่งปี เมื่อคู่สัญญาในสัญญาประกันชีวิตได้ตกลงกาหนดเวลา
กันไว้แล้ว แม้จะยาวนานเพียงใด ผู้เอาประกันภัยก็ย่อมมีหน้าที่ส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยไปจนกว่าจะครบ
ปนี้
กาหนดอายุ
สัญญานภัหรื
อตามเงื่อนไขที
รับประโยชน์จะต้องแจ้
งให้ผู้รับประกั
ยทราบโดยเร็
วทีส่ ่กุดาหนดไว้
ไม่เกิน ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งนับว่าเป็นภาระอยู่ และในบางกรณีอาจเกิด
ความจาเป็นแก่ผู้เอาประกันภัยทาให้ไม่สะดวกแก่การที่จะส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป เช่น ผู้เอาประกันภัยมีฐานะยากจน
่จะส่งเบี้ยตประกั
นภัยได้ ยเป็นบ้
นต้าน หรือผู้เอาประกันภัยอาจไม่มีความประสงค์ที่จะเอาประกันชีวิตต่อไป
มรณกรรมส่งให้ผู้รับลงจนไม่
ประกันสภัามารถที
ย เช่น ใบมรณบั
ร สาเนาทะเบี
ก็ได้ กฎหมายจึงได้หาทางแก้ไขให้ ผู้เอาประกันภัย พ้นจากภาระที่ ต้องผูกพันอยู่ตามสัญ ญาประกันชีวิต ในเมื่อไม่
ประสงค์
น์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม
หรือจอุะถู
บัตกิเผูหตุกพันต่อไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตได้ ประมวลกฎหมาย
งและพาณิ ช ย์ม าตรา
894คคลภายนอกไม่
นี้ หมายความว่ว่าา ผู้ เอาประกัน ภัย จะบอกเลิ กสั ญ ญาประกัน ชี วิตเสี ยเมื่ อใดก็ได้ ไม่
าประกันภัยถึงแก่คแพ่
วามตายเพราะความผิ
ดของบุ
เหมือ้ตนกั
วินราศภั
่งผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาได้เฉพาะแต่เมื่อก่อนเริ่มเสี่ ยงภัย (มาตรา 872)
ทาละเมิด ทายาทของผู
ายย่บสัอญมมีญาประกั
สิทธิที่จนะได้
ับเงิยน ซึตามกรมธรรม์
อเมืาสิ่อนผู้รไหมทดแทนจากบุ
ับประกันภัยต้องคคาพิ
พากษาให้เป็่มนาทคนล้
ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรีหรื
ยกค่
คลภายนอกที
า มละลาย (มาตรา 876)
่อผู้เอาประกั
ประกันยภัย ซึ่งถือเป็นการบอกเลิกสัญญาประภันภัยแล้ว มาตรา 894 บัญญัติ
วลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมืมาตรา
896 ซึน่งภับัยญงดไม่
ญัติไสว้่งวเบี่า ้ย“มรณภั
ไว้ดย้วกเอาค่
ยว่า ถ้าาสิได้นสไหมทดแทนจากบุ
่งเบี้ยประกันภัยมาแล้
วอย่างน้อย 3 ปี หรือกรณีที่กรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว
ประกันภัยหาอาจจะเรี
คคลภายนอก
ผู้เอาประกันภัยคก็คลภายนอกนั
มีสิทธิเวนคืน้ นกรมธรรม์
อันจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุ
หาสู ญสิป้นระกั
ไปด้นวชียวิตและได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต
ข้ อวยกเว้
นชีวติ นั้นจะหวนกลับมาได้ แ1.7
ก่ ตนด้
ย” นความรั บผิดของผู้รับประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 บัญญัติ
ว่า “เมื896
่อใดจะต้
องใช้จานวนเงิ
ในเหตุมรณะของบุ
พ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
ในการประกั
นชีวิตนทายาทของผู
้ถูก คคลหนึ่งบุคคลใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจาต้องใช้เงิ นนั้น ในเมื่อ
นั้นเกิและมี
ดขึ้นสเว้ิทนธิเแต่
เงินตามกรมธรรม์ปมรณภั
ระกันชียวอัิตนระบุ
รียกค่าสินไหมทดแทน
1) บุคคลผู
้นั้นนได้ชีกวระท
าอัตววินผูิบ้ ราตด้
ณี ที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย จ่ายเงิน ตามกรมธรรม์
ป ระกั
ิต ไปแล้
ับ วยใจสมัครภายในปีหนึ่งนับแต่วันทาสัญญา หรือ
บุคยคลผู
ผู้รับคประโยชน์
ปเรียกกับผู้ทาละเมิดดังเช่นกรณีว2)ินาศภั
ได้แ้นต่ั้นอย่ถูากงใด
าพิพากษาฆ่าตายโดยเจตนา
กรณีทษี่ 2ัทนีประกั
้ ท่านว่
้รับวประกั
ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริ
นภัายผูแล้
ก็หานภัยจาต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือให้แก่
นที่ยังขาดอยู่จากผู้ททายาทของผู
าละเมิดอีกไม่้นั้น”
ตามบทบัญญัติดังกล่าวนี้แสดงว่า สาหรับสัญญาประกันชีวิตที่อาศัยความมรณะเป็นหลัก เมื่อผู้เอาประกันภัย
หรือผู้เอาประกันภัยได้ถึงแก่ความตายลง ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงินตามสัญญา เว้นแต่มีกรณีตามที่
กาหนดไว้ในมาตรา 895 (1) และ (2) เกิดขึ้น ผู้รับประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินหรือใช้เงินกล่าวคือ
(1) เมื่อปรากฏว่าผู้ที่เอาประกันชีวิตตนเองไว้ หรือผู้ที่ถูกบุคคลอื่นเอาประกันชีวิตไว้ ได้กระทา
อัตวินิบาตกรรม คือฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายในกาหนด 1 ปี นับแต่วันทาสัญญา โดยจะต้องมิใช่กระทาเพราะถูก
บังคับให้กระทา หรือกระทาเพราะวิกลจริต
(2) เมื่อปรากฏว่าผู้ที่เอาประกันชีวิตตนเองไว้ หรือผู้ที่ถูกบุคคลอื่นเอาประกันชีวิตไว้ ได้ถูกผู้รับ
ประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา เพราะบุคคลที่กระทาความผิดอันมีโทษทางอาญาเช่นนี้ ไม่ควรจะได้รับประโยช น์อัน
เกิดขึ้นจากการกระทาของตน ผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงินตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์
แต่ต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น
1.8 สิทธิของทายาทในการได้ รับเงินประกันชีวิต ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 บัญญัติไว้
ว่า “ถ้ามรณะภัยเกิดขึ้น เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจาก

มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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บุคคลภายนอกนั้นได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้คบทที
่าสินไหมทดแทนจากบุ
่ 1 ภาพรวมของธุคคลภายนอกนั
รกิจประกัน้นชีหา
วติ และสรุปสาระส
สูญสิ้นไปด้วยไม่ แม้ทั้งจานวนเงินอันจะพึงใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้น จะหวนกลับมาได้แก่ตนด้วย”
ในกรณีประกันชีวิต โดยอาศัยความมรณะเป็นเหตุแห่งการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ถ้า
เรื่องที่
ปรากฏว่าความมรณะของผู้เอาประกันภัยได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยไม่อาจจะเรียก
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
เอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่ทาให้เกิดความมรณะได้ แม้ตนจะได้จ่ายเงิน หรือใช้เงินตามสัญญาประกัน
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ไปแล้ว เนื่องจากการประกันชีวิตใช้หลักการชดใช้เงินตามจานวนเงินที่
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
แน่นอนตามที่ตกลงกัน และผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิไล่เบี้ยเอาจากบุคคลภายนอกผู้ทาให้ผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความ
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ตาย ซึ่งแตกต่างกับการประกันวินาศภัยที่จ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง ดังนั้นถ้าผู้รับประกันภัยใช้ค่าสินไหมทดแทน
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ไปแล้ว ย่อมจะเข้ารับช่วงสิทธิไล่เบี้ยเอาจากบุคคลภายนอก ผู้ที่ก่อให้เกิด
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
วินาศภัยขึ้นได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 กาหนดไว้
1.7 กองทุนประกันชีวิต
1.9 สิทธิของเจ้ าหนี้ของผู้เอาประกันภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 897 บัญญัติว่า “ถ้า
ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้โดยกาหนดว่า เมื่อตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาททั้งหลายของตน โดยมิได้
แนวคิด
เจาะจงระบุชื่อผู้หนึ่งผู้ใดไว้ไซร้ จานวนเงินอันจะพึงใช้นนั้ ท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่ง แห่งกองมรดกของผู้เอา
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
ประกันภัย ซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ถ้าได้เอาประกันภัยไว้ โดยกาหนดว่าให้จ่ายเงิน หรือใช้เงินแก่บุคคลใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ท่านว่า
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
เฉพาะจานวนเบี้ยประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั้น จักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอา
ถอนได้ทุกวัน
ประกันภัยอันเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้”
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าหนี้ของผู้เอาประกันภัยนั้น อาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
1) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจาะจงตัวผู้รับประโยชน์ไว้ กรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
มาตรา 897 วรรคแรก บัญญัติว่า “ถ้าผู้เอาประกันภัย ได้เอาประกันภัยไว้โดยกาหนดว่า เมื่อตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้
ประเทศชาติ
เงินแก่ทายาททั้งหลายของตน โดยมิได้เจาะจงระบุชื่อผู้ใดไว้ไซร้ จานวนเงินอันจะพึงใช้นั้น ท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้ ” ซึ่งหมายความว่า ถ้าผู้เอาประกันภัย ได้ทา
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
สัญญาประกันชีวิตโดยมิได้ระบุตัวผู้รับประโยชน์ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง เป็นแต่ระบุให้จ่ายเงิน หรือใช้เงินแก่ทายาท
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
ของตนเช่นนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตาย จานวนเงินซึ่งผู้รับประกัน ภัยจะต้องจ่ายให้แก่ทายาท ของผู้เอา
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
ประกันภัย ตามสัญญาประกันชีวิต กฎหมายให้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของกองมรดกของผู้เอาประกันภัย และ
อินชัวร์รันซ์
เจ้าหนี้ย่อมจะเอาเงินจานวนดังกล่าวมาใช้หนี้ของตนได้
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
2) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจาะจงตัวผู้รับประโยชน์ไว้ กรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
897 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “ถ้าได้เอาประกันภัยไว้โดยกาหนดว่า ให้ใช้เงินแก่บุคคลใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ท่าน
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ว่าเฉพาะแต่จานวนเงินเบี้ยประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั้น จักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดก
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
ของผู้เอาประกันภัย อันเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้ ” ซึ่งหมายความว่า ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ทาสัญญาประกันชีวิต โดยได้
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ระบุตัวผู้รับประโยชน์ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง เมื่ อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตาย ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ใน
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
สัญญาประกันชีวิตนั้น ก็จะเป็นผู้ได้รับเงินจากผู้รับประกันภัย แต่ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งเงินที่ได้รับมาเป็นจานวน
เท่ากับเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ส่งให้แก่ผู้รับประกันภัยไว้ให้เป็นสินทรั พย์ส่วนหนึ่งของกองมรดกของ
ผู้เอาประกันภัย เพื่อที่เจ้าหนี้จะได้เอาจานวนเงินดังกล่าวมาชาระหนี้ของตนได้

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันลิภัขสิยทห้ธิา์ มนำไปใช้
ของสำนักใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่า งเสริมการประกอบ
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ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
อนึ่ง บทบัญตามประมวลกฎหมาย
ญัติมาตรา 897 วรรคสองนี้ คงใช้บังคับเฉพาะแต่ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์มิได้เป็นเจ้ าหนี้
ของผู้เอาประกันภัย หากปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยได้ระบุตัวเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งของตนไว้ให้เป็นผู้รับประโยชน์ตาม
สัญญาประกันชีวิตที่ทาไว้ กรณีเช่นนี้จะต้องบังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1742
ปนี้
ในบรรพ
มีสาระส
ญดังนี้ วทีส่ ุด ไม่เกิน
รับประโยชน์จะต้องแจ้
งให้ผู้ร6ับประกั
นภัาคั
ยทราบโดยเร็
ถ้าในกรณีที่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับประโยชน์ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิต
่ เจ้านหนี
อาประกัตนรภัสยาเนาทะเบี
(ผู้รับประโยชน์
มรณกรรมส่งให้ผู้รับอยูประกั
ภัย้ของผู
เช่น ้เใบมรณบั
ยนบ้าน) จะได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่เจ้าหนี้ต้องส่งเบี้ย
ประกันภัยส่วนที่ได้ชาระให้กับผู้รับประกันภัยไว้แล้วเพื่อคืนเข้ากองมรดกของผู้เอาประกันภัย เพื่อให้เจ้าหนี้อื่น ๆ มา
รับส่วหรื
นแบ่
น์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม
ออุงบัตโดยเจ้
ิเหตุ าหนี้ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า
(1)ดการที
เอาประกัน ภัยวช่าาระเบี้ ยประกัน ภัยท าให้ เจ้ าหนี้ อื่น เสีย เปรีย บตามบั ญ ญั ติป ระมวล
าประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิ
ของบุ่คผู้คลภายนอกไม่
กฎหมายแพ่
งและพาณิ
ย์ มาตรา
และ
ทาละเมิด ทายาทของผู
้ตายย่อมมี
สิทธิที่จชะได้
รับเงิน 237
ตามกรมธรรม์
(2) เบี้ยประกั
นภัยที่ผู้เอาประกั
ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุ
คคลภายนอกที
่มาทา นภัยได้ชาระเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัยนั้น เป็นจานวนสูง
เกินส่วนเมื
่อเทียบกั896
บรายได้
้ตายถึ
วลกฎหมายแพ่งและพาณิ
ชย์ มาตรา
ซึ่งบัญหรืญัอตฐานะของผู
ิไว้ว่า “มรณภั
ย งอย่างไรก็ดี เบี้ยประกันภัยซึ่งจะพึงส่งคืนเข้ากองมรดกนั้น ต้องไม่
เกินยกว่กเอาค่
าจานวนเงิ
นที่ผู้รับประกันภัยคชคลภายนอก
าระให้
ประกันภัยหาอาจจะเรี
าสิ นไหมทดแทนจากบุ
อันจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหาสู ญสิ้นไปด้ วย
ญวญัย”ตปิ ระกันชีวติ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
นชีวติ นั้นจะหวนกลั2.บพระราชบั
มาได้ แก่ ตนด้
ญญัตนิปชีระกั
ชีวิต พ.ศ. 2535
พ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 896พระราชบั
ในการประกั
วิต นทายาทของผู
้ถูก เป็นกฎหมายที่กากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตโดยเฉพาะ โดยยกเลิก
ญญัตและมี
ิประกัสนิทชีธิวเรีิตยพ.ศ.
และใช้พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แทน ต่อมาพระราชบัญญัติ
เงินตามกรมธรรม์ปพระราชบั
ระกันชีวิตระบุ
กค่าสิ2510
นไหมทดแทน
ชี วิ ต พ.ศ. 2535
ได้ รนั บชีการแก้
ณี ที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย จ่ประกั
ายเงินนตามกรมธรรม์
ป ระกั
วิต ไปแล้ไ ขเพิ
ว ผู้ ร่ มับเติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2551 และ
ญญัวตินิปาศภั
ระกัยนได้ชีวแิตต่อ(ฉบั
บที่ 3)คาพิพ.ศ.
2558 กฎหมายฉบับนี้ได้กล่าวถึงการดาเนินการของบริษัทประกันชีวิตไว้
ปเรียกกับผู้ทาละเมิพระราชบั
ดดังเช่นกรณี
ย่างใด
พากษา
โดยแยกเป็นหมวด
ได้ดนังนีภั้ ยแล้ว ก็หา
ตายจะได้รับชดใช้คทั่าสิ้งหมด
นไหมทดแทนจากบริ
ษัทๆประกั

นที่ยังขาดอยู่จากผู้ทาละเมิดอีกไม่

มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส

หมวด 1 บริษั ท (มาตรา 7 – มาตรา 26) กฎหมายในหมวดนี้ เกี่ย วข้องกับ การขอรับ ใบอนุ ญ าต
เรื่องที่
ประกอบธุรกิจประกันชีวิต การควบโอนกิจการ การเปิดสาขาของบริษัทประกันภัย การวางหลักทรัพย์ประกัน
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
การจัดสรรเงินสารอง
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
หมวด 1/1 การดารงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง (มาตรา 27 – 27/7) กฎหมายในหมวดนี้
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
เกี่ยวข้องการคานวณเงินกองทุน การฝากสินทรัพย์ของบริษัทไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน การดารงสินทรัพ ย์สภาพ
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
คล่อง มาตรการต่าง ๆ ในการกากับ ดูแลบริษั ทประกันภัย เมื่อบริษั ทด ารงเงิน กองทุ นน้ อยกว่าที่ กฎหมาย
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
กาหนด
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
หมวด 2 การควบคุมบริษัท (มาตรา 28 – มาตรา 63) กฎหมายในหมวดนี้มุ่งควบคุมการดาเนินการ
1.7 กองทุนประกันชีวิต
ของบริษัท เช่น การลงทุนของบริษัท การออกกรมธรรม์ประกันภัย การคานวณเบี้ ยประกันภัยของบริษัท ข้อ
ห้ามที่บริษัทห้ามปฏิบัติ การให้อานาจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สอดส่องดูแลบริษัท
หมวด 3 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตแนวคิ
(มาตราด 64 – มาตรา 67) กฎหมายใน
1. การประกัาที
น ชี่เป็วิตนใช้
หมวดนี้กล่าวถึง อานาจของรัฐมนตรีในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และการกระท
เหตุหใลัห้กเพิการพื
ก ้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ถอน เป็นต้น
ชีวิต83)
จะคุกฎหมายในหมวดนี
้มครองชีวิต พร้อมรั้ บสิทธิประโยชน์ทาง
หมวด 4 ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต (มาตรา 68 – มาตรา
ทุกตวัินตามที่กฎหมาย
เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลคนกลางประกันภัย โดยกาหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องมีถอนได้
คุณสมบั
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
กาหนด ต้องมีใบอนุญาต และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยอย่างสม่าเสมอ
ประโยชน์ ในด้า นการพั
หมวด 4/1 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (มาตรา 83/1 – มาตรา 83/10) กฎหมายในหมวดนี
้เกี่ยวข้ฒองนาเศรษฐกิจ และสั งคม
กับผู้ที่ต้องคานวณความรับผิดตามสัญญาประกันภัย เนื่องจากความรับผิดตามสัประกอบด้
ญ ญาประกัวนยภัยบทบาทด้
เป็นหนี้ในา นออมทรั พ ย์ บทบาท
ประเทศชาติ
อนาคต จึงต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยในการค
านวณความรับผิดตาม
3.
การประกั
นชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
สัญญาประกันภัยของบริษัท
ประเภท
คืออประเภทสามั
หมวด 5 กองทุนประกันชีวิต (มาตรา 84 – มาตรา 88/2) กฎหมายในหมวดนี
้เกี่ยวข้
งกับการจัดตัญ้ง ประเภทอุตสาหกรรม
เป็น 4 แบบมาตรฐาน
กองทุนเพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย กรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุ
รกิจประกันชีคืวอิต แบบชั่วระยะเวลา แบบ
แบบบา ฝืานาญ
หมวด 6 บทก าหนดโทษ (มาตรา 89 – 117/2) กล่ า วถึ ง โทษการฝ่
น บทบัและยั
ญ ญังตมีิ แแห่บบพิ
ง เศษอีก คือ แบบยูน
ชัวร์รันซ์ดที่เกิดขึ้น
พระราชบัญญัติ คือ โทษอาญา ซึ่งมีทั้งจาคุกและปรับ ตามความรุนแรงของการกระทอินาความผิ
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เป็นต้น่ระหว่
ตลอดจนการใช้
สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ธุรกิจประกันชีวิตนอกจากผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยแล้ว ยังมีคนกลางอยู
างบุคคลทั้งสองคน
นมาแล้วมากกว่
า 1นปีชีวประกอบด้
วย มูลค่าเว
เพื่อช่วยเหลือ หรือทาให้เกิดสัญญาประกันชีวิตขึ้น บุคคลดังกล่าวได้แก่ตัวแทนประกันประกั
ชีวิตและนายหน้
าประกั
ิต
5. นสัชีญวญาเพิ
่มเติ2535
มแนบท้และที
ายกรมธรรม์
นั่นเอง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิตในส่วนของพระราชบัญญัติประกั
ิต พ.ศ.
่แก้ไข ประกันชีวิต คือส
เพิ่ มเติม จะกล่ าวถึง 1) คานิยาม 2) การกาหนดคุ ณ สมบั ติของการเป็น ตัวแทนประกัความคุ
น ชีวิต้มครองนอกเหนื
3) หลักเกณฑ์อวิจากสั
ธีการญญาประกันชีวิต
เงื่ อนไขในการขอรับ ใบอนุ ญ าตและอ านาจในการกระท าการแทนบริษั ท 4) การก ากับ ดู แลตั วแทนประกั น ชี วิ ต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันลิภัขสิยทห้ธิา์ มนำไปใช้
ของสำนักใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่า งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์
5) หลักฆเกณฑ์
่าตายโดยเจตนา
การเพิ กถอนใบอนุ
ตามประมวลกฎหมาย
ญ าตเป็ นตั วแทนประกัน ชี วิต และ 6) บทกาหนดโทษตั วแทนประกัน ชีวิต โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ปนี้
2.1 คานิยาม ตัวแทนประกันชีวิต หมายถึง ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ทาการชักชวนให้บุคคลทาสัญญาประกัน
รับประโยชน์จะต้องแจ้
ชีวิตงให้
กับผบริ
ู้รับษประกั
ัท นภัยทราบโดยเร็วทีส่ ุด ไม่เกิน
จากคานิยามข้างต้นจะเห็นได้ว่า ตัวแทนประกันชีวิตทาหน้าที่เป็นตัวแทนที่บริษัทได้มอบหมายให้ไปพบลูกค้า
มรณกรรมส่งให้ผู้รับผูประกั
้ที่คาดหวั
นภัยงว่เช่าจะเอาประกั
น ใบมรณบัตนรชีสวาเนาทะเบี
ิต เพื่อชักชวนให้
ยนบ้านซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังกาหนดให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถที่จะทาสัญญาประกันชีวิตได้ หากได้รับมอบ
น์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม
อานาจจากบริ
หรืออุบัติเษหตุ
ัทประกันชีวิต และรับเบี้ยประกันชีวิตแทนบริษัทได้
าประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิ
ตัวแทนประกัดนของบุ
ชีวิตมีคสคลภายนอกไม่
ิทธิและหน้าที่ทวี่ส่าาคัญตามกฎหมาย 3 ประการ คือ
ทาละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมี1)สิทการชั
ธิที่จะได้
กชวนให้
รับเงิบนุคตามกรมธรรม์
คลทาสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทที่ตนสังกัดเท่านั้น
ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุ
2) การทาสัญคญาประกั
คลภายนอกที
นชีวิต่มในนามบริ
าทา ษัท เมื่อได้รับหนังสือมอบอานาจจากบริษัท
3) การรั
ในนามบริ
วลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
896 ซึบ่งเบีบั้ยญประกั
ญัติไว้นวภั่าย“มรณภั
ย ษัท
าหนดคุณสมบัคตคลภายนอก
ิของการเป็ นตัวแทนประกันชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกัน
2.2าสิ นการก
ประกันภัยหาอาจจะเรี ยกเอาค่
ไหมทดแทนจากบุ
ชีวิตมีความเกี่ยควข้
องกับผลประโยชน์
้เอาประกั
อันจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุ
คลภายนอกนั
้ นหาสู ญของผู
สิ้นไปด้
วย นภัยและผูร้ ับประโยชน์ซงึ่ เป็นผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครอง
องสาธารณชนโดยส่
วนรวม พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
นชีวติ นั้นจะหวนกลัผลประโยชน์
บมาได้ แก่ ตขนด้
วย”
ประกัน896
ชีวติ ในการประกั
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
มาตรา 69้ถจึูกงได้มีการบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวติ ไว้ดงั ต่อไปนี้
พ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
นชีว2551
ิต ทายาทของผู
บรรลุ
เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ1)และมี
สิทนธิิตเรีิภยาวะ
กค่าสินไหมทดแทน
2) มีภูมปิลาเนาในประเทศไทย
ณี ที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย จ่ายเงิน ตามกรมธรรม์
ระกัน ชีวิต ไปแล้ ว ผู้ รับ
ไม่เยป็ได้นคนวิ
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ปเรียกกับผู้ทาละเมิดดังเช่นกรณีว3)ินาศภั
แต่อกย่ลจริ
างใดต คหรืาพิอพจิตากษา
4) ไม่เคยต้ษัทองโทษจ
โดยค
ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริ
ประกันาคุ
ภัยกแล้
ว ก็าพิ
หาพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริต
นแต่ไดด้อีพก้นไม่โทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
นที่ยังขาดอยู่จากผู้ทเว้าละเมิ
5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6) ไม่เป็นนายหน้าประกันชีวิต
7) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้ าประกันชีวิตใน
ระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
8) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับชั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา โดยได้สอบ
ผ่านวิชาการประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเป็นผู้สอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตได้ตามหลักสูตรและ
วิธีการที่นายทะเบียนประกาศกาหนด
คุณสมบัติเพิ่มเติม ในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตประสงค์ที่จะขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) มีการกาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้บุคคลที่จะเสนอขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ได้ ต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกาหนดตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ

มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนและนายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล่ 1ไลฟ์
อินชัวรันซ์ พ.ศ.
บทที
ภาพรวมของธุ
รกิจ2552
ประกัฉบันชีบวลงติ และสรุปสาระส
วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 โดยได้กาหนดคุณสมบัติของตัวแทนขายกรมธรรม์ประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ ไว้ดังนี้
(1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 6 เดือน
เรื่องที่
(2) เป็นผู้ขายประกันชีวิตแบบรายบุคคลรายใหม่ ประเภทสามัญ หรือประเภทอุตสาหกรรม ไม่ต่า
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
กว่าสิบห้าราย หรือจานวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ากว่าสองล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมการประกันภัยกลุ่มและการประกันภัย
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
แบบชาระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
(3) เป็ น ผู้ ผ่ า นการอบรมความรู้พื้ น ฐานเกี่ย วกับ กรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต แบบยู นิ เวอร์แซล ไลฟ์
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
อินชัวรันซ์ตามหลักสูตรที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบไม่เกินสองปีก่อนวันขอขึ้นทะเบียน
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
นอกจากนี้ ผู้ขอรับ ความเห็ น ชอบเป็ น ตัว แทนประกันชี วิต หรือนายหน้ าประกัน ชี วิต ขายกรมธรรม์
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย
1.7 กองทุนประกันชีวิต
(1) ไม่มีประวัติการกระทาความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล
หรือทุจริต ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
แนวคิด าด้วยการประกันชี วิต กฎหมายว่า
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่
1. นการประกั
น ชีวิตหรื
ใช้หอลักฎหมาย
กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
ด้ว ยการประกัน วิ น าศภัย หรือกฎหมายอื่น ที่ เกี่ย วกับ ธุรกิจ ทางการเงิน ไม่ ว่าจะเป็
กฎหมายไทย
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ต่างประเทศภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันที่ยื่นคาขอรับความเห็นชอบ
้มครองชีวิตน พร้
อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
(2) ต้องไม่มีประวัติการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการต่ชีวอิตต้จะคุ
านการฟอกเงิ
และการ
อุดหนุนทางการเงินแก่ก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ ถอนได้ทุกวัน
ธุรกิบจความเห็
ประกันนชีชอบ
วิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
(3) ต้องไม่มีประวัติดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันที่ย2.ื่นขอรั
ประโยชน์
ในด้จารินการพั
ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ก. เคยต้องคาพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระท
าโดยทุ
ต
ประกอบด้าโดยทุ
ว ย บทบาทด้
ข. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระท
จริต า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ค. เคยมีการทางานที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวง หรือไม่ประเทศชาติ
ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงถึงการ
3.
การประกั
นชีอวนถึ
ิตแบ่
งได้เางานที
ป็น 2 ่ ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า หรือขาดความรอบคอบ หรือสะท้
งการท
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
ไม่เป็นธรรม หรือไม่น่าเชื่อถือ
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
คุณสมบัตเิ พิม่ เติม ส่วนกรณีของตัวแทนประกันชีวิตที่ต้องการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit Linked Life Insurance) มีการกาหนดคุณสมบัติประการหนึ่งของบุคคลที่จะเสนอกรมธรรม์
อินชัวร์รันซ์
ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ได้ก็คือ ต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับการขึ้น
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
ทะเบียนตามประกาศนายทะเบียน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนและนายหน้า
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
ประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
และตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557 กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
(1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต และได้รับอนุญาตให้ขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันลิภัขสิยทห้ธิา์ มนำไปใช้
ของสำนักใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่า งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
(2) เป็ตามประมวลกฎหมาย
นผู้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ตาม
หลักสูตรที่สานักงานประกาศกาหนด และได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้แนะนา
การลงทุนตามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปนี้
ได้รับการขึว้นทีทะเบี
รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภั(3)
ยทราบโดยเร็
ส่ ุด ไม่ยเนตามหลั
กิน กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนกาหนด
ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์
ติตามหลัตกร เกณฑ์
ดังกล่ายวข้
มรณกรรมส่งให้ผู้รับนอกจากมี
ประกันภัยคุณเช่สมบั
น ใบมรณบั
สาเนาทะเบี
นบ้าางต้นนแล้ว ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) ต้องไม่มีป ระวัติการกระทาความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานที่มีลั กษณะเป็น การ หลอกลวง
ฉ้อฉลหรืหรืออุอบทุัตจิเริหตุ
ต ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
น์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม
ตฟองซิ
เอร์ กฎหมายว่
กทรัพย์ และธุรกิจเครดิ
าประกันภัยถึงแก่คหลั
วามตายเพราะความผิ
ดของบุ
คคลภายนอกไม่
ว่า าด้วยธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่า
ด้ วยการประกั
ย หรื
่ น ที่ เกี่ย วกับ ธุ รกิจ ทางการเงิ น ไม่ ว่าจะเป็ น กฎหมายไทย หรือกฎหมาย
ทาละเมิด ทายาทของผู
้ตายย่อมมีนสิวิทนธิทาศภั
ี่จะได้
รับอเงิกฎหมายอื
น ตามกรมธรรม์
ภายในระยะเวลา
3 ปีก่อนวันที่ม่ยาท
ื่นคาาขอรับความเห็นชอบ
งประเทศ
ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรีต่ยากค่
าสินไหมทดแทนจากบุ
คคลภายนอกที
(2) ซึต้่งอบังไม่
านั กงานคณะกรรมการก
ากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์เพิ กถอนการ
วลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896
ญญัเคยถู
ติไว้วก่าส“มรณภั
ย
ปฏิบยกเอาค่
ัติงานใด
ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลัคกคลภายนอก
ทรัพย์ตามที่ได้รับความเห็นชอบ การขึ้นทะเบียน หรือการอนุญาตใด ๆ ภายใน
ประกันภัยหาอาจจะเรี
าสิ นๆ ไหมทดแทนจากบุ
่อนวันที่ยื่นคาขอรั
นชอบ
ระยะเวลา 3 ปีคกคลภายนอกนั
อันจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุ
้ นหาสูบความเห็
ญสิ้นไปด้
วย
(3) ต้องไม่ มีประวัติการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการต่อต้านการฟอกเงิน และการ
นชีวติ นั้นจะหวนกลับมาได้ แก่ ตนด้ วย”
หรือกฎหมายต่างประเทศ
อุดหนุ896
นทางการเงิ
นแก่ก่อนการร้
ว่าจะเป็นกฎหมาย
พ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
ในการประกั
ชีวิตายไม่
ทายาทของผู
้ถูก
ระวัาสิตนิดังไหมทดแทน
ต่อไปนี้ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันที่ยื่นขอรับความเห็นชอบ
เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมี(4)สิทไม่ธิเมรียีปกค่
โทษจวาคุผูก้ รัโดยค
ณี ที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย จ่ายเงิน ตามกรมธรรม์ ปก.ระกัเคยได้
น ชีวริตับไปแล้
บ าพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดย
ปเรียกกับผู้ทาละเมิทุดจดัริงตเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด คาพิพากษา
พากษา
ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริข.ษัทเคยต้
ประกัอนงคภัาพิ
ยแล้
ว ก็หาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทาโดยทุจริต
ค. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทาโดยทุจริต
นที่ยังขาดอยู่จากผู้ทาละเมิดอีกไม่
ง. เคยมีการทางานที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวง หรือไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงถึงการ
ขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า หรือขาดความรอบคอบ หรือสะท้อนถึงการทางานที่ไม่
เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ
จ. เคยถูกนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกัน
ชีวิต
2.3 หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไขในการขอรั บ ใบอนุ ญ าตและอ านาจในการกระท าการแทนบริ ษั ท
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และการให้อานาจใน
การกระทาการแทนบริษัท แยกออกพิจารณาได้ ดังนี้
1) วิธีการขอรั บใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชี วิต คือ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า ผู้ใดที่จะกระทาการ
เป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตนั้นมาตรา 70 กาหนดว่า ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 69 ซึ่ง
ประสงค์จะเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใด ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทนั้นต่อ

มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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นายทะเบียนพร้อมด้วยหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้ผู้นั้นเป็นตับทที
วแทนประกั
นชีวิตและหนัรงสืกิอจรัประกั
บรองว่นาชีผ่าวนติ และสรุ ปสาระส
่ 1 ภาพรวมของธุ
การอบรมจากสานั กงานคณะกรรมการกากับ และส่ งเสริม การประกอบธุรกิจประกัน ภัย หรือผ่ านการอบรมตาม
หลักสูตรและวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกาหนด
เรื่องที่
2) การขอต่ ออายุใบอนุ ญ าตตัวแทนประกันชี วิต วิธีการขอต่ออายุใบอนุ ญ าตตัวแทนประกัน ชีวิ ต
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
พระราชบัญญัติประกันชีวิต มาตรา 77 บัญญัติไว้ว่า ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียน
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
ภายในกาหนดสองเดื อนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้ องมีหนั งสือรับรองว่าผ่านการฝึกอบรม
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
เพิ่มเติมจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรและ
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
วิธีการที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกาหนด ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาต
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
ตามวรรคหนึ่งได้ต่ออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดต่อกันแล้ว และได้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ใบอนุญาตที่ออก
1.7 กองทุนประกันชีวิต
ให้ต่อไปมีอายุครั้งละห้าปี การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
แนวคิด
3) อานาจในการกระทาการแทนบริ ษัท มาตรา 71 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญ ญั ติประกันชีวิต
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กาหนดให้ตัวแทนประกันชีวิตมี
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
สิทธิรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทได้ โดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอานาจจากบริษัท ส่วนนายหน้าประกันชีวิต หรือ
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
พนักงานของบริษัทซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงินอาจรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทได้ เมื่อได้รับหนังสือมอบ
ถอนได้ทุกวัน
อานาจจากบริษัท แต่ทั้งนี้หนังสือมอบอานาจของบริษัท แม้มิได้ทาตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดก็ไม่เป็นเหตุให้เสื่อม
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
สิทธิของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพราะเหตุที่มิได้ทา
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ตามแบบที่กาหนดนั้น
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
และในกรณี ที่ บ ริษั ท ได้ ส่ งมอบกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ให้ แก่ผู้ เอาประกัน ภัย หรือผู้ รับ ประโยชน์ ต าม
ประเทศชาติ
กรมธรรม์ประกันภัยนั้นแล้ว หรือส่งมอบแก่นายหน้ าประกันชีวิตเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เอาประกันภัยรายนั้นได้ชาระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทแล้ว
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
2.4 การกากับดูแลตัวแทนประกันชีวิต
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
1) ห้ามตัวแทนประกันชีวิตนาข้อความหรือภาพโฆษณา หรือหนังสื อชักชวนที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
จากบริษัทไปใช้ในการชักชวนให้บุคคลอื่นมาทาสัญญาประกันชีวิต (ตามมาตรา 30/1 วรรคสอง)
อินชัวร์รันซ์
2) ในการปฏิบั ติหน้าที่ หรือกระท าการเป็ น ตัวแทนประกัน ชีวิตของบริษั ท ประกัน ชีวิตต้ องไม่แสดง
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง แต่ทั้งนี้กรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตไม่ปฏิบัติก็ไม่เป็นเหตุ
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
ให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเสื่อมสิทธิ (ตามมาตรา 70/2)
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
3) ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตทุกครั้งที่มีการชักชวนให้บุคคลทา
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
สัญญาประกันชีวิต หรือรับเบี้ยประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัย โดยตัวแทนประกันชีวิตจะต้องออกเอกสารแสดง
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
การรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัย (ตามมาตรา 71/1)
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันลิภัขสิยทห้ธิา์ มนำไปใช้
ของสำนักใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่า งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
4) ห้ามมิให้ตามประมวลกฎหมาย
ตัวแทนประกันชีวิตชักชวน แนะนา หรือกระทาด้วยประการใด ๆ เพื่อให้บุคคลทาสัญญา
ประกันชีวิตกับผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในต่างประเทศ หรือบุคคลใด ๆ ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (มาตรา 83 วรรคหนึ่ง)
ปนี้
รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้ร2.5
ับประกั
หลันกภัเกณฑ์
ยทราบโดยเร็
การเพิกวถอนใบอนุ
ทีส่ ุด ไม่เกิญนาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันชีวิต มาตรา 81 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้อานาจนายทะเบียนที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มรณกรรมส่งให้ผู้รับเป็ประกั
นตัวแทนประกั
นภัย เช่น ใบมรณบั
นชีวิต เมืต่อรปรากฏแก่
สาเนาทะเบี
นายทะเบี
ยนบ้านยนว่า ตัวแทนประกันชีวิต
1) กระท าการอั น เป็ น การฝ่ าฝืน บทบั ญ ญั ติ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติป ระกัน ชี วิต พ.ศ. 2535 และแก้ไข
น์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม
เพิ่มเติหรืมอโดยพระราชบั
อุบัติเหตุ ญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
าประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิ
2) ฝ่าฝืดนของบุ
หรือไม่คปคลภายนอกไม่
ฏิบัติตามหลักวเกณฑ์
่า วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะกรรมการประกาศ
ทาละเมิด ทายาทของผู
กาหนด
้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงิน ตามกรมธรรม์
ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุ
3) ขาดคุณสมบั
คคลภายนอกที
ติตามมาตรา่ม69
าทาหรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี
4) ด896
าเนิซึน่งงานท
หรือ อาจท
วลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
บัญญัตาให้
ิไว้วเกิ่า ด“มรณภั
ย าให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ผู้ เอาประกั น ภั ย ผู้ รับ ประโยชน์ ต าม
กรมธรรม์
ภัย หรือประชาชนคคลภายนอก
ประกันภัยหาอาจจะเรี
ยกเอาค่ประกั
าสิ นนไหมทดแทนจากบุ
เมื่อนายทะเบี
ยนสั่งเพิ
กถอนใบอนุ
ญาตตั
อันจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุ
คคลภายนอกนั
้ นหาสู
ญสิ้นไปด้
วย วแทนประกันชีวิตและใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตแล้ว ให้แจ้ง
่งนั้นไปยั
ผู้ถวูกย”
สั่งเพิกถอนใบอนุญาต อย่างไรก็ดี ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตตามมาตรา 81 ข้างต้น มีสิทธิอุทธรณ์
นชีวติ นั้นจะหวนกลัคาสั
บมาได้
แก่ ตงนด้
ต่อคณะกรรมการภายใน
นับแต่วันที่ได้้ถทูกราบคาสั่ง และคาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด (มาตรา 82)
พ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
896 ในการประกัน15ชีววัิตน ทายาทของผู
นชี วิต พระราชบั ญ ญั ติ ประกันชี วิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติม โดย
เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต2.6
ระบุบทก
และมีาหนดโทษตั
สิทธิเรียกค่าวสิแทนประกั
นไหมทดแทน
ญ ญั ติ ป ระกัปน ชีระกั
วิตน(ฉบั
ที่ 2) วพ.ศ.
ณี ที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย จ่พระราชบั
ายเงิน ตามกรมธรรม์
ชีวิตบไปแล้
ผู้ รับ2551 ได้ มี บ ทกาหนดโทษทางอาญา ซึ่ งมี ทั้ งจ าคุกและปรับ โดยมี
ยดดังวนีิน้ าศภัยได้แต่อย่างใด คาพิพากษา
ปเรียกกับผู้ทาละเมิรายละเอี
ดดังเช่นกรณี
1) ตัวแทนประกั
ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริ
ษัทประกันนชีวภัิตยฝ่แล้าฝืวนก็หรื
หาอไม่ป ฏิบัติตาม กล่าวคือ ตัวแทนประกันชีวิตนาข้อความ หรือภาพ
นที่ยังขาดอยู่จากผู้ทโฆษณา
าละเมิดหรื
อีกอไม่หนังสือชักชวนที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทไปใช้ในการชักชวนให้บุ คคลทาสัญญาประกันชีวิต ตาม
มาตรา 30/1 วรรคสอง ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตทุกครั้งที่มีการชักชวนให้
บุคคลทาสัญญาประกันชีวิต หรือรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท และตัวแทนประกันชีวิตต้องออกเอกสารแสดง
การรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรั บเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท ตามมาตรา 71/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สามหมื่นบาท หากเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท หรือผู้เอาประกันภัยต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน
หรือ ปรับ ไม่ เกิ น สามหมื่ น บาท หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ (พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกัน ชี วิ ต พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 106/1)
2) ผู้ใดกระทาการเป็นตัวแทนประกันชีวิตโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 105)
3) ตัวแทนประกันชีวิตทาสัญญาประกันชีวิตโดยไม่ได้รับมอบอานาจเป็นหนังสือจากบริษัท ตามมาตรา
71 วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (พระราชบัญ ญั ติ
2535และแก้
ซึ่ ง ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 106)
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535

มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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4) ห้ามมิให้บุคคลใดชักชวน แนะนา หรือกระทาด้วยประการใด
เพื่อให้บุคคลทาสัรกิญจญาประกั
บทที่ 1ๆภาพรวมของธุ
ประกันนชีภัวยติ และสรุปสาระส
กับผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในต่างประเทศ หรือกับบุคคลใด ๆ นอกจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 83 วรรคหนึ่ง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
เรื่องที่
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 113)
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
3. พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบั
ญญัตปิ ้ และแบบของการประกั
องกัน
1.3 ชนิด ประเภท
นชีวิต
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย พ.ศ. 25561.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ญาเพิ
ายกรมธรรม์
ธุรกิจประกันภัย อันได้แก่ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งมี1.5
เงินทุสัญนหมุ
นเวี่มยเตินจมแนบท้
านวนมาก
และ
ช่องทางการจั
จาหน่ายกับการเติ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงด้านการเงินของประชาชนและภาครัฐ ถือเป็นธุรกิ1.6
จสถาบั
นการเงินดตามกฎหมายว่
า บโตของอุตสาห
1.7 กองทุนประกั
ชีวิต องกันและ
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีหน้าที่ต้องรายงานและปฏิบัติตามกฎหมายของส
านักนงานป้
ปราบปรามการฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.) ภายใต้กลุ่มกฎหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและ
กลุ่มกฎหมายป้องกันการก่อการร้าย ดังนี้
แนวคิด
กลุ่มกฎหมายป้ องกันการฟอกเงิน คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ
และ้ นฐาน ได้แก่ หลักส
1. การประกัน ชีนวพ.ศ.
ิตใช้ห2542
ลั กการพื
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกาหนดให้บริษัทประกันชีวิตต้องจัดให้มีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ
นและ นชีวิตมีความแต
หลักการใช้จานวนเงิน การประกั
การต่อต้ านการสนั บ สนุ น ทางการเงิน แก่การก่อการร้าย ต้ องรายงานการท าธุ รกรรมของลู
าตามหลั
ชีวิตจะคุก้มค้ครองชี
วิต กเกณฑ์
พร้อมรับทสิี่ ทธิประโยชน์ทาง
กฎหมายกาหนด ต้องจัดให้ลูกค้าหรือผู้ที่ติดต่อธุรกรรมประกันชีวิตต้องแสดงตนตามหลั
กเกณฑ์
ถอนได้
ทุกวันที่กฎหมายกาหนด
รวมถึ ง ต้ องน าข้อ มู ล การแสดงตนของลู กค้ า มาพิ จ ารณาตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้2.อ เท็ธุจรกิจริจงประกั
เกี่ ย วกั
เพิ่ ม เติ มทั้งในเรื่องให้ความ
นชีบวลูิตกมีค้ปาระโยชน์
(รายละเอียดกล่าวในข้อ 3.1)
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ประกอบด้บวสนุย นบทบาทด้
พ ย์ บทบาท
กลุ่มกฎหมายป้ องกันการก่ อการร้ าย คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนั
ทางการเงิานนออมทรั
แก่
การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 กฎหมายกลุ่มนี้ เริ่มบังคับใช้เมื่อต้นปี 2556 นี้ ซึ่งความเกีประเทศชาติ
่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย คือ
นชีวลิตแบ่
งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต จะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้3.า คืการประกั
อ ชื่อ-นามสกุ
และหมายเลข
ประเภทสามั
ญ ประเภทอุตสาหกรรม
บั ต รประชาชน แล้ ว น าข้อมู ล ดั ง กล่ าว ไปตรวจสอบในเว็ บ ไซต์ www.amlo.go.th ประเภท
ของ ส านัคืกองาน
ปปง. ในฐาน
4 แบบมาตรฐาน
ข้อ มู ล “บุ ค คลที่ ถู กก าหนด Designed person” ว่ า มี รายชื่ อ อยู่ ในฐานข้ อ มู ล นี้ ห รือเป็ไม่น หากลู
กค้ า มี รายชืคื่ อออยูแบบชั
่ ใน ่วระยะเวลา แบบ
แบบบ
านาญ
และยั
มีแาบบพิ
ฐานข้อมูลนี้ บริษัทประกันจะต้องระงับการดาเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของบุ
คคลที
่มีรายชื
่อดังงกล่
วทันทีเศษอีก คือ แบบยูน
และแจ้งรายละเอียดให้กับสานักงาน ปปง. ทันทีด้วย (รายละเอียดกล่าวในข้อ 3.2) อินชัวร์รันซ์
ในกรมธรรม์
ระกันทชีั้งวมาตรการ
ิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
3.1 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็น4.กฎหมายพิ
เศษปโดยมี
ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
ในการดาเนินการเรื่องทรัพย์สิน โดยนามาตรการริบทรัพย์สินในทางแพ่งมาใช้ รวมทั้งมีเอาประกั
บทบัญญัตนิใภัห้ยลงโทษทางอาญา
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สบิทผูธิเ้ทกีี่ ่ยวกับมูลค่ากรมธร
กับผู้ที่กระทาผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งมาตรการทั้งสองนี้ได้กาหนด เพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากการลงโทษทางอาญากั
นมาแล้วญมากกว่
ปี ประกอบด้
วย มูลค่าเว
กระท าผิดทางกฎหมายอาญา ในขณะเดียวกันทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทาความผิประกั
ดพระราชบั
ญั ตินาี้ ก็อ1าจถู
ก
แนบท้
ายกรมธรรม์
คณะกรรมการธุรกรรมที่ได้ รับแต่งตั้งตามพระราชบัญ ญั ติ นี้ มี คาสั่งยึด หรืออายั5.ดทรัสัญพญาเพิ
ย์สิน ที่ม่ เเติกี่ยมวกั
บ การกระท
า ประกันชีวิต คือส
้มครองนอกเหนื
อจากสัญญาประกันชีวิต
ความผิด และส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคาร้องเพื่อให้ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็ความคุ
นของแผ่
นดิน
ในกรณีที่มีการทาธุรกรรมกับธุรกิจประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย
ซึ่งธุรกิจประกันชีวิตแตกต่างจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ กล่าวคือ ในการทาสัญญาประกันชีวิตนั้น มีเงื่อนไขว่า จะมีการ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันลิภัขสิยทห้ธิา์ มนำไปใช้
ของสำนักใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่า งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์
จ่ายเงินฆหรื
่าตายโดยเจตนา
อใช้เงินตามสัญตามประมวลกฎหมาย
ญาก็โดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลหนึ่ง เมื่อผู้กระทาความผิดฐานฟอกเงินมี
เจตนาที่จะนาเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ได้มาจากการกระทาซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน อันเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการ
กระทาความผิดไปชาระเบี้ยประกันภัย เพื่อทาสัญญาประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์ จะไปแปรสภาพเป็นเงิน หรือ
ปนี้
ทรัพงให้
ย์สผินู้รทีับ่ประกั
ชอบด้นวภัยกฎหมาย
โดยหวั
รับประโยชน์จะต้องแจ้
ยทราบโดยเร็
วทีส่ งุดว่าไม่หากครบก
เกิน าหนดสัญญาประกันชีวิตแล้วผู้เอาประกันภัยยังไม่เสียชีวิต ผู้รับ
ประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือการจ่ายเงินตามผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกัน
วิตโดยอาศั
้เอาประกั
นภัายน แม้โดยหลักการจะถือเป็นการออมทรัพย์ในระยะยาวรูปแบบพิเศษ
มรณกรรมส่งให้ผู้รับชีประกั
นภัย เช่ยความทรงชี
น ใบมรณบัพตรของผู
สาเนาทะเบี
ยนบ้
แบบหนึ่ง เมื่อผู้รับประกันภัยไม่ทราบว่าเงินค่าเบี้ยประกันภัยนั้นเป็นเงินอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือว่าเป็นทรัพย์สิน
ที่เกี่ยหรื
วกัอบอุการกระท
น์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม
บัติเหตุ าความผิด แต่คณะกรรมการธุรกรรมตรวจสอบพบในภายหลังว่า สัญญาประกันชีวิตมีผลบังคับจาก
จะน�ามาตราการตาม
ำ มาตรการตาม
น ค่ า เบี้ ย ประกั น ภั ยดอัของบุ
น เป็ นคทรั
พ ย์ สิ น ที่ เกี่ ยววข้
าประกันภัยถึงแก่คเงิวามตายเพราะความผิ
คลภายนอกไม่
่า อ งกั บ การกระท าความผิ ด ตามกฎหมาย จะน
พระราชบั
น พ.ศ. 2542 มาบังคับใช้ได้
ทาละเมิด ทายาทของผู
้ตายย่ญอญัมมีตสิปิท้อธิงกัทนี่จปราบปราบการฟอกเงิ
ะได้รับเงิน ตามกรมธรรม์
3.1.1 ความหมายของการฟอกเงิ
ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุ
คคลภายนอกที่มาทาน
การฟอกเงิ
าเงินยหรือทรัพย์สินที่ไ ด้มาจากการกระทาความผิด หรือได้มาโดยไม่ชอบ
วลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
896 ซึ่งนบัญหมายถึ
ญัติไว้วง่าการน
“มรณภั
ด้วยกฎหมาย
่ยนสภาพให้เป็คนคลภายนอก
เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชาระค่าใช้จ่ายที่
ประกันภัยหาอาจจะเรี
ยกเอาค่ าสิ นมาเปลี
ไหมทดแทนจากบุ
เชื่อมโยงกับกิจคกรรมที
่ผิดกฎหมาย
่อดวาเนิ
อันจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุ
คลภายนอกนั
้ นหาสูลงทุ
ญสิน้นเพื
ไปด้
ย นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่อไป และใช้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
าที่ผแิดก่กฎหมาย
นชีวติ นั้นจะหวนกลักระท
บมาได้
ตนด้ วย”
3.1.2 กระบวนการฟอกเงิ
น ้ถูก
พ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 896 ในการประกั
นชีวิต ทายาทของผู
งได้าสิ3นไหมทดแทน
ขั้นตอน ซึ่งสามารถแยกกระทาเพียงครั้งเดียวหรือกระทาเป็นชุดกิจกรรมก็ได้
เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุการฟอกเงิ
และมีสิทธินเรีแบ่
ยกค่

ณี ที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย จ่ายเงิน ตามกรมธรรม์ ป ระกัน ชีวิต ไปแล้ ว ผู้ รับ
ปเรียกกับผู้ทาละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด คาพิพากษา
ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
นที่ยังขาดอยู่จากผู้ทาละเมิดอีกไม่

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนในการฟอกเงิน

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ขั้น ตอนที่ 1 การนาเงิน เข้าสู่ ระบบ (Placement Stage) ผู้ ฟ อกเงิน แบ่ งเงิน สดเป็ น หลายส่ว น
นาเข้าสถาบันการเงินหลายแห่งโดยผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย มีเป้าหมายคือ การแปลงเงินสดก้อนใหญ่
ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายและจัดการได้ง่าย
ขั้น ตอนที่ 2 การย้ า ยเงิน (Layering Stage) ผู้ ฟ อกเงิน ด าเนิ น การโอนย้ ายเงิ น ให้ ย ากต่ อการ
ตรวจสอบ มีเป้าหมายคือเพื่อตัดความเชื่อมโยงระหว่างรายได้และแหล่งที่มาของรายได้ที่ผิดกฎหมาย โดยการสร้าง
ขั้นตอนการทาธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถติดตามแหล่งที่มาของเงินได้

มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ขั้นตอนที่ 3 การน าเงิน กลับ มาใช้ (Integration Stage)
กลับ เข้าสู่ เศรษฐกิ
่ ถูกกฎหมาย
บททีเงิ่ 1นภาพรวมของธุ
รกิจจทีประกั
นชีวติ และสรุปสาระส
อีกครั้ง เพื่ อนาเงินที่ผิดกฎหมายเข้าสู่อาชญากรเสมือนเป็นรายได้ที่ถูกกฎหมาย มีเป้าหมายเพื่อนาเงินที่ฟอกแล้ว
กลับมาสู่มือของอาชญากรในรูปแบบที่อาชญากรสามารถนาเงินเหล่านี้ไปใช้
โดยดู
เรืไ่อด้งที
่ เสมือนว่าเป็นรายได้หรือทรัพย์สิน
ที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจปกติ
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
บริษัทประกันชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตถือเป็นสถาบันการเงินตามความหมายใน
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงมีหน้าที่ต้องรายงานการทาธุรกรรม
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
ต่อสานักงาน ปปง. เมื่อปรากฏว่ามีการทาสัญญาประกันชีวิต ที่เข้าหลักเกณฑ์ของการทาธุรกรรมตามมาตรา 13 ของ
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
พระราชบั ญ ญั ติดั งกล่ าวนี้ ซึ่ งกาหนดให้ ผู้ ท าธุรกรรม เช่น ผู้ เอาประกัน ภัย และบริษั ท ประกัน ชี วิต เป็ น ผู้ บั น ทึ ก
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ข้อเท็จจริงในแบบรายงานธุรกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ที่ออกตามความ
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
ในพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ กล่าวคือ
1.7 กองทุนประกันชีวิต
1) สัญ ญาประกัน ชี วิต ที่ ใช้ เงิน สดมี จ านวนตั้ งแต่ 2 ล้ านบาทขึ้น ไป โดยให้ บ ริษั ท ประกัน ชี วิ ต
รายงานการทาธุรกรรมไปยังสานักงาน ปปง.
แนวคิด
2) ในกรณี ที่ สั ญ ญาประกัน ชี วิ ต นั้ น เข้ าข่ า ยเป็ น ธุ รกรรมที่ มี เหตุ อัน ควรสงสั ย หมายความว่ า
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรม
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ไม่ว่า
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
จะเป็นการทาธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทาธุรกรรมดังกล่าวด้วย
ถอนได้ทุกวัน
3) ในกรณี ที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ธุรกรรมใดที่ได้กระทาไปแล้วโดยมิได้
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
รายงานตามมาตรา 13 เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้ องรายงานตามมาตรา 13 ก็ให้ใช้แบบรายงานการทาธุรกรรม
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
แบบเดียวกับที่ต้องรายงานในกรณีปกติ
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
3.1.3 ธุรกรรมที่ มีเหตุอันควรสงสั ย
ประเทศชาติ
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า 4 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
มิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
มูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทาธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทาธุรกรรมดังกล่าวด้วย
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
บริษั ท มีห น้ าที่ ในการรายงานธุ รกรรมที่ มี เหตุ ช วนสงสั ย แต่ ทั้ งนี้ ตั วแทนประกัน ชี วิต ก็มี หน้ าที่ ที่ จ ะ
อินชัวร์รันซ์
สอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้เอาประกันภัยว่ามีมพีพฤติฤติกกรรมหรื
รรมหรืออมีมีเเหตุ อันควรสงสัยหรือไม่ โดยมี ตัวอย่าง Criteria ใน
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
การกาหนดธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย5
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เป็นนการฟอกเงิ
ต้น ตลอดจนการใช้
สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
4 สายพัฒนามาตรฐานการกากับส านักงาน คปภ.: แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกั
นและการสนับสนุนทาง
ประกันมาแล้
1 ปี ประกอบด้
วย มูลค่าเว
การเงินแก่การก่อการร้ายสาหรับธุรกิจ ประกันภัย (มีการแก้ไขในนิยามใน พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ
น (ฉบับวทีมากกว่
่ 4) พ.ศ.า 2556
แต่
แนวทางการปฏิบัติดังกล่าวประกาศใช้ในปี 2555)
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
5 อายุศรี คาบรรลือ. (เมษายน, 2555). กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน. จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย.
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันลิภัขสิยทห้ธิา์ มนำไปใช้
ของสำนักใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่า งเสริมการประกอบ
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ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
1) กรณี
ตามประมวลกฎหมาย
ที่ลูกค้าขอทาสัญญาประกันชีวิต ในทุนประกันที่มีมูลค่าสูงผิดปกติ โดยพยายามหลีกเลี่ยง
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ หรือฐานะทางการเงิน
2) กรณี ที่ ลู กค้ า รายหนึ่ งรายใด ขอท าสั ญ ญาประกั น ชี วิ ต ในลั ก ษณะการออม ที่ มี มู ล ค่ า เบี้ ย
ปนี้
ประกั
ง และขอท
าสัญญาหลายฉบั
บ เซึกิ่งนผิดปกติจากการทาสัญญาประกันของลูกค้าชีวิตในลักษณะการออมของ
รับประโยชน์จะต้องแจ้
งให้นผภัู้รยับสูประกั
นภัยทราบโดยเร็
วทีส่ ุด ไม่
ลูกค้าทั่วไป
3) กรณี
ูกค้ารายหนึ
่งรายใดขอเพิ
่มวงเงินในสัญญาประกันชีวิตในลักษณะการออมในมู ลค่าที่
มรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบั
ตรทสี่ลาเนาทะเบี
ยนบ้
าน
สูงขึ้นอย่างผิดปกติ หรือขอทาสัญญาประกันชีวิตในลักษณะการออมฉบับใหม่ เพิ่มเติมจากที่ทาไว้เดิม และพยายาม
เลือกสัหรืญอญาที
ีระยะเวลาการคืนเงินในระยะที่สั้นที่สุด และผิดปกติไปจากการทาสัญญาลักษณะนี้ของลูกค้าทั่วไป
น์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม
อุบัต่มิเหตุ
4) ดกรณี
ุ ค คลหรือนิ ติ บว่าุ คคล แจ้ งความประสงค์ขอซื้ อ กรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิต พร้อมส่ งมอบ
าประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิ
ของบุทคี่ บคลภายนอกไม่
ค่าใช้้ตจายย่
่าย ต่ออมมี
มาขอยกเลิ
กความประสงค์
ดังกล่าวและรับเงินคืนก่อนบริษัทประกันชีวิตอนุมัติกรมธรรม์ประกันชีวิต โดย
ทาละเมิด ทายาทของผู
สิทธิที่จะได้
รับเงิน ตามกรมธรรม์
กษณะนี้ มากกว่คาคลภายนอกที
หนึ่ งครั้ง ซึ่งรวมแล้
ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรีดยาเนิ
กค่านสิการลั
นไหมทดแทนจากบุ
่มาทา วเป็นจานวนเงินที่มีมูลค่าสูง 6 โดยพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการซื้อ
กรมธรรม์
ระกันชี896
วิตเพืซึ่อ่งเอาประกั
ตนเอง ยหรือญาติ ส่วนใหญ่จะเป็นการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยถือว่า
วลกฎหมายแพ่งและพาณิ
ชย์ปมาตรา
บัญญัติไว้นวชี่าวิต“มรณภั
เป็นยการออมทรั
พย์รูปแบบหนึ่งที่จคะได้
รับเงินคืนตามสัญญาประกันชีวิต เมื่อครบกาหนดระยะเวลาตามที่กรมธรรม์
ประกันภัยหาอาจจะเรี
กเอาค่ าสิ นไหมทดแทนจากบุ
คลภายนอก
ประกันชีวิตกาหนด
เพื่อที่จะเปลี
่ยนแปลงแปรสภาพเป็
นเงินที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามข้อกาหนดการจ่ายผลประโยชน์
อันจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุ
คคลภายนอกนั
้ นหาสู
ญสิ้นไปด้ วย
และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
นชีวติ นั้นจะหวนกลับมาได้ แก่ ตนด้ วย”
7
3.1.4 กรณีนชีบวริิตษัททายาทของผู
ประกันชี วิต้ให้
พ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 896 ในการประกั
ถูกตัวแทนประกันชี วิตดาเนินการขายกรมธรรม์ ประกันชี วิตแก่ ลูกค้ า
วิตได้มอบหมายให้ตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งมิใช่พนักงานของบริ ษัทประกันชีวิต
เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุกรณี
และมีทสี่บิทริธิษเัทรียประกั
กค่าสินนชีไหมทดแทน
ดต่อขายกรมธรรม์
นชีวิตวแก่ผูล้ รูกับค้า บริษัทต้องมั่นใจได้ว่า
ณี ที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย จ่ดาาเนิ
ยเงินนการติ
ตามกรมธรรม์
ป ระกันปชีระกั
วิต ไปแล้
ตัวยแทนประกั
ชีวิตคขายกรมธรรม์
ปเรียกกับผู้ทาละเมิดดังเช่นกรณีว1)ินาศภั
ได้แต่อย่านงใด
าพิพากษา ประกันชีวิต เข้าใจเรื่อง หน้าที่ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและการ
กษาข้อมูลการแสดงตนของลู
ตายจะได้รับชดใช้คเก็
่าสิบนรัไหมทดแทนจากบริ
ษัทประกักนค้ภัายแล้ว ก็หา
นที่ยังขาดอยู่จากผู้ทาละเมิดอีกไม่ 2) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวติ เข้าใจได้ว่า ตัวแทนประกันชีวิตนั้น อาจต้องรับผิดทาง
แพ่งหากดาเนินการโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่สุจริต อันเป็นเหตุให้บริษัทประกันชีวิตเกิดความเสียหาย จากการฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องสามารถติดต่อขอข้อมูลจากลูกค้าได้ ในกรณีที่
บริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน
4) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องสามารถส่งมอบข้อมูลและสาเนาหลักฐานการ
แสดงตนของลูกค้าให้แก่บริษัทประกันชีวิตได้ เมื่อบริษัทประกันชีวิตร้องขอในเหตุจาเป็นและเร่งด่วน
สานักกากับตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2555). แนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องการรายงานธุรกรรมและการจัด ให้ลูกค้าแสดงตน สาหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทประกัน
ชีวิต (หน้า 6).
7 สานักกากับตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2555). แนวทางปฎิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องการรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้า แสดงตน สาหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทประกัน
ชีวิต (หน้า 19-20). (มีคู่มือ ฉบั บ ปรับ ปรุง ซึ่งก าหนดรายละเอี ย ดเกี่ย วกับ การแสดงตนไว้ คือ แนวทางปฏิบั ติ เรื่อ ง การตรวจสอบเพื่อ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สาหรับธุรกิ จประกันชีวิต)
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มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต
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5) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องทราบว่
ตนมีหน้าที่ดาเนิรนกิการจั
ดให้นลชีูกค้วาติ และสรุ ปสาระส
บทที่ 1า ภาพรวมของธุ
จประกั
แสดงตนและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลการแสดงตน และความถูกต้องของข้อมูลการแสดงตน รวมถึงหน้าที่
ในการขายและส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต และการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทประกันชีวิต
เรื่องที่
6) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ จะต้องทราบว่า ในกรณี ที่ตัวแทนประกันชีวิต ไม่ส่งมอบข้อมูล
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
การแสดงตนของลูกค้าทุกรายให้บริษัทประกันชีวิต หรือไม่เก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าตามระยะเวลาที่
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
กฎหมายกาหนด (กรณีที่อยู่ในขอบเขตการรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิต) นั้น จะทาให้บริษัทประกันชีวิตมีโอกาส
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
เสี่ยงสูงในการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ทั้งนี้บริษัทประกันชีวิตต้องมีการกากับดูแลหรือมีการตรวจทานว่า ตัวแทนประกันชีวิตที่ตนมอบหมาย
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
นั้น มีการจัดให้ลูกค้าแสดงตนอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามแนวปฏิบัติฯ นี้ และมีการเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตน
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
ของลูกค้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดอย่างสม่าเสมอ
1.7 กองทุนประกันชีวิต
3.1.5 การจัดให้ ลกู ค้ าแสดงตนก่ อนทาธุรกรรม
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หมายความว่า การดาเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้าและการดาเนินการ
แนวคิด
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลการแสดงตน
1. การประกั
ชีวิตใช้มหพัลันกธ์การพื
การจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนทาธุรกรรม เป็นขั้นตอนแรกเมื่อลูกค้าประสงค์
จะสร้านงความสั
หรือผู้ น้ ฐาน ได้แก่ หลักส
หลัตกามกฎหมาย
การใช้จานวนเงิ
น ้มการประกั
ที่ทาธุรกรรมครั้งคราวประสงค์จะทาธุรกรรมครั้งแรกในวงเงินที่กาหนดหรือเมื่อมีเหตุ
โดยผู
ีหน้าที่ นชีวิตมีความแต
วิตจะคุ้มครองชีวกิตค้พร้
อมรับนสิทธิประโยชน์ทาง
รายงานต้องจัดให้ลู กค้าแจ้งข้อมูลเบื้องต้น ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องวิธีกชีารแสดงตนของลู
าสถาบั
ถอนได้ทุกวัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 168
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ซึ่งมีการแบ่งประเภทของลูกค้าไว้ 2 ประเภท ได้แก่
ประโยชน์
ในด้าวต้
า นการพั
จ และสั งคม
1) ลูกค้า ได้แก่ บุคคลผู้ประสงค์ที่ จะทาสัญ ญาประกันชีวิต โดยบุ
คคลดังกล่
องแจ้ งฒข้อนาเศรษฐกิ
มูล
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
การแสดงตนให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
ประเทศชาติ
2) ผู้ที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว ได้แก่ บุคคลผู้ประสงค์ที่จะทาสัญญาประกั
นสุขภาพ หรือเป็นผู้รับ
3.
การประกั
งได้เป็น 2น ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประโยชน์ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงตนต่อเมื่อมูลค่าธุรกรรมในสัญญาประกันภัยดังกล่านวชี(พิวิตจแบ่
ารณาจากทุ
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
ประกันภัย) เกินกว่า 700,000 บาท
น 4 าแบบมาตรฐาน
คือ แบบชั
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่าสามารถให้แสดงตนได้นเป็้อยกว่
ที่กฎหมายกาหนดก็
ได้ ่วระยะเวลา แบบ
านาญ และยัเงฉพาะกรณี
มีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
โดยผลิตภัณฑ์ที่ถือว่ามีความเสี่ยงต่าของธุรกิจประกันภัย ได้แก่ สัญญาประกันชีวิตที่มีกแบบบ
ารจ่ายผลประโยชน์
รันซ์ นรวมอยู่
เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเท่านั้น สัญญาประกันสุขภาพ และสัญญาประกันภัยแบบกลุ่มทีอิ่ไนม่มชัวีกร์ารลงทุ
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
3.1.6 การจัดให้ ลกู ค้ าแสดงตน (Customer Identification: CID)
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ตามมาตรา 16 เล่มที่ 130 ตอนพิเศษ ง ราชกิจจานุเบกษา 17 กรกฎาคม 2556 มีการระบุให้ลูกค้าที่ทาสัญญาประกัน
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

กองก ากับ และตรวจสอบ สานัก งานป้ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2557). แนวทางปฏิบั ติเรื่อ งการตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สาหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทประกันชีวิต (หน้า 8).
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ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันลิภัขสิยทห้ธิา์ มนำไปใช้
ของสำนักใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่า งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์
ชีวิตกับฆบริ่าตายโดยเจตนา
ษัทประกันชีวิตตามประมวลกฎหมาย
นั้น โดยบริษัทประกันชีวิตจะต้องมีหน้าที่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนสร้างความสัมพันธ์
หรือก่อนอนุมัติกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยบริษัทต้องดาเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลจากลูกค้าดังต่อไปนี้
1) การแสดงตนของลูกค้า อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานดังต่อไปนี้
ปนี้
(1) การแสดงตนของลู
รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็
วทีส่ ุด ไม่เกิน กค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
ก. ชื่อเต็ม
ข. วันเดือยนปี
มรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร สาเนาทะเบี
นบ้เกิาดน
ค. เลขประจาตัวประชาชน
กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจาตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน
น์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ
คนต่างด้าว่าหมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง หรือ
าประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคกรณี
คลภายนอกไม่
เลขประจ
วที่รสัฐิทบาลหรื
อหน่
ฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมาย หรือเลขประจาตัวที่
ทาละเมิด ทายาทของผู
้ตายย่าตัอมมี
ธิที่จะได้
รับวเงิยงานรั
น ตามกรมธรรม์
บาลไทยออกให้
ตามเอกสารส
าคัญประจาตั่มาท
วา
ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรีรัยฐกค่
าสินไหมทดแทนจากบุ
คคลภายนอกที
่
วลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัง.ติไว้ทีว่อ่ายู“มรณภั
ย
กรณีคคคลภายนอก
นไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบี ยนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่ดังกล่าว
ประกันภัยหาอาจจะเรี ยกเอาค่ าสิ นไหมทดแทนจากบุ
ให้ระบุที่อยู่ปัจคจุคลภายนอกนั
บันด้วย กรณี้ นคหาสู
นต่าญงด้สิา้นวไปด้
หมายถึ
อันจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุ
วย ง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย
จ. อาชีพและสถานที่ทางาน
นชีวติ นั้นจะหวนกลับมาได้ แก่ ตนด้ วย”
ข้อมู ล การติ้ถดูกต่ อที่ ผู้ มีหน้ าที่ รายงานและสามารถติ ด ต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลข
พ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิตฉ.ทายาทของผู
่อยู่อและมี
ิเล็กทรอนิ
เงินตามกรมธรรม์ปโทรศั
ระกันพชีท์วิตทีระบุ
สิทธิกเรีส์ยกค่าสินไหมทดแทน
ณี ที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย จ่ายเงิน ตามกรมธรรม์ ป ระกัน ชีช.วิตลายมื
ไปแล้อวชื่อผูผู้ ร้สับร้างความสัมพันธ์
ปเรียกกับผู้ทาละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แ(2)
ต่อการแสดงตนของลู
ย่างใด คาพิพากษากค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล
ก. นชืภั่อยนิแล้
ติบวุคก็คลหรื
ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกั
หา อบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ข. เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ในกรณีที่มี
นที่ยังขาดอยู่จากผู้ทาละเมิดอีกไม่
ค. เอกสารที่แสดงถึงการรับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลง
กันทางกฎหมายที่น่าเชื่อถือได้
- กรณีนิติบุคคลไทย ได้แก่ เอกสารรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน
- กรณี นิ ติ บุ ค คลไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย ได้ แ ก่ เอกสารที่ แ สดงถึ ง
สถานภาพความเป็นนิติบุคคลที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐในประเทศที่จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตประกอบการออกให้
หรือ ที่องค์กรที่น่าเชื่อถือรับรอง และการออกเอกสารหรือการรับรองเอกสารนั้น กระทาไว้ไม่เกิน 6 เดือน
- กรณีส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรั ฐที่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล ได้แก่ หนังสือแสดงความจานงในการสร้างความสัมพันธ์และทาธุรกรรม และหนังสือแต่งตั้งหรือ
มอบอานาจให้สร้างความสัมพันธ์และทาธุรกรรม
- กรณี สหกรณ์ มูลนิธิ สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคลอื่นในลักษณะที่
คล้ า ยคลึ งกั น ได้ แก่ เอกสารแสดงการจดทะเบี ย น เอกสารใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การหรือแสดงการจั ด ตั้ ง จาก

มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และเอกสารแต่งตั้งหรือมอบอานาจให้สร้างความสับทที
มพันธ์่ 1และท
าธุรกรรม และการออกเอกสาร
ภาพรวมของธุ
รกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส
นั้นหรือการรับรองเอกสารนั้น กระทาไว้ไม่เกิน 6 เดือน
- กรณีบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้แก่ เอกสารสาคัญอันแสดงว่า ได้มี
เรื่องที่
การก่อตั้งบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้น และมีการรับรองเอกสารดังกล่าวไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้ที่มีอานาจ
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
ของบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้น
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ง. ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจการ
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
จ. ตราประทับ (ในกรณีที่มี)
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ฉ. สถานที่ ตั้ งและหมายเลขโทรศัพ ท์ รวมถึ งข้อมู ล การติ ด ต่ ออื่ น เช่ น ที่ อ ยู่ อิเล็ ก 1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ทรอนิกส์
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
ช. ชื่อเต็มของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
1.7 กองทุนประกันชีวิต
ทุกราย
ซ. ข้อมูลของ “ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการสร้าง
แนวคิานาจทอดสุ
ด
ความสัมพันธ์และทาธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” และ “บุคคลที่ได้รับมอบอ
ดท้าย ให้ดาเนินการสร้าง
1.
การประกั
น ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
ความสัมพันธ์และทาธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” อันได้แก่
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
- ชื่อเต็ม
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
- วันเดือนปีเกิด
ถอนได้ทุกวัน
- เลขประจาตัว
ธุรกิจประกั
นชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจาตัวประชาชนที2.่ปรากฏในบั
ตรประชาชน
ในด้าหนั
า นการพั
จ และสั งคม
กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปประโยชน์
รากฏบนหน้
งสือเดิฒนนาเศรษฐกิ
ทาง
ว ย บทบาทด้อาเลข
นออมทรั พ ย์ บทบาท
หรือเลขประจ าตั ว ที่ รัฐบาลหรือหน่ ว ยงานรัฐเจ้ า ของสั ญ ชาติ ออกให้ เพื่ อรับ รองสิ ทประกอบด้
ธิใด ๆ ตามกฎหมายหรื
ประเทศชาติ
ประจาตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสาคัญประจาตัว
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
- ที่อยู่
ประเภท คืทอี่ไประเภทสามั
ญ่อประเภทอุ
ตสาหกรรม
กรณี คนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณี
ม่ได้อาศัยในที
ยู่
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
ดังกล่าว ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย
แบบบ
านาญ
และยั
มีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
กรณี คนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสั
ญชาติ
และที
่อยู่ใงนประเทศ
อินชัวร์รันซ์
ไทย
4. ในกรมธรรม์
ฌ. ลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนามและผู้รับมอบอานาจตามข้
อ 8) ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
2) การแสดงตนของลูกค้าที่ ไม่ได้ทาํ ธุ รกรรมต่อหน้า อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ดังต่อไปนี้
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
(1) ลูกค้าที่ไม่ได้ทาธุรกรรมต่อหน้าที่เป็นบุคคลธรรมดา
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ก. ชื่อเต็ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
ข. เลขประจาตัวประชาชน

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันลิภัขสิยทห้ธิา์ มนำไปใช้
ของสำนักใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่า งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจาตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน
กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง หรือ
เลขประจาตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมาย หรือเลขประจาตัวที่
ปนี้
รัฐบาลไทยออกให้
รับประโยชน์จะต้องแจ้
งให้ผู้รับประกันตภัามเอกสารส
ยทราบโดยเร็าคัวญทีประจ
ส่ ุด ไม่าตั
เกิวน
ค. ที่อยู่
กรณีคนไทย
มรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร สาเนาทะเบี
ยนบ้หมายถึ
าน ง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่ดังกล่าว
ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย
ง. ข้อมู ล การติด ต่ อที่ มี ผู้มี หน้าที่ รายงานจะสามารถติด ต่ อลู กค้าได้ เช่ น หมายเลข
น์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ
พท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิ
กส์ คคลภายนอกไม่ว่า
าประกันภัยถึงแก่คโทรศั
วามตายเพราะความผิ
ดของบุ
ที่ไม่ได้ทาธุรกรรมต่อหน้าที่เป็นนิติบุคคล
ทาละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้(2)รับลูเงิกค้นาตามกรมธรรม์
ก. ชื่อนิติบุค่มคลหรื
ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที
าทา อบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
าตัยวผู้ เสี ยภาษี อากร (เฉพาะนิ ติบุ คคลหรือบุ คคลที่ มี ก ารตกลงกัน ทาง
วลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัข.ติไว้เลขประจ
ว่า “มรณภั
กฎหมายที
ต้องเสียภาษีคอคลภายนอก
ากร) หรือกรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องชาระภาษี ให้แสดงเอกสารที่จัดตั้งนิติบุคคล
ประกันภัยหาอาจจะเรี
ยกเอาค่่ราัฐสิกนาหนดให้
ไหมทดแทนจากบุ
หรือเอกสารที่แคสดงว่
าได้รับอนุ้ นญหาสู
าตให้ญจสิัด้นตัไปด้
้ง วย
อันจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุ
คลภายนอกนั
ค. สถานที่ ตั้ งและหมายเลขโทรศัพ ท์ รวมถึ งข้อมู ล การติ ด ต่ ออื่ น เช่ น ที่ อ ยู่ อิเล็ ก นชีวติ นั้นจะหวนกลับมาได้ แก่ ตนด้ วย”
ทรอนิก896
ส์ ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
พ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
มูลของ “ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการสร้าง
เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่ง.าสิข้นอไหมทดแทน
พันธ์และทาธุรปกรรมกั
น้าทีว่รายงาน”
ณี ที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย จ่ความสั
ายเงินมตามกรมธรรม์
ระกันบชีผูวิ้ตมีหไปแล้
ผู้ รับ และ “บุคคลที่ได้รับมอบอานาจทอดสุดท้าย ให้ดาเนินการสร้าง
นธ์แวละท
้มีหน้คาาพิ
ที่รพายงาน”
ปเรียกกับผู้ทาละเมิความสั
ดดังเช่มนพักรณี
ินาศภัาธุยรได้กรรมกั
แต่อย่บาผูงใด
ากษา อันได้แก่
ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภั-ยชืแล้่อเต็ว มก็หา
- วันเดือนปีเกิด
นที่ยังขาดอยู่จากผู้ทาละเมิดอีกไม่
- เลขประจาตัว
กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจาตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน
กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง
หรือเลขประจ าตั ว ที่ รัฐบาลหรือหน่ ว ยงานรัฐเจ้ า ของสั ญ ชาติ ออกให้ เพื่ อ รับ รองสิ ท ธิใด ๆ ตามกฎหมายหรือเลข
ประจาตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสาคัญประจาตัว
- ที่อยู่
กรณี คนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณี ที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่
ดังกล่าว ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย
กรณี คนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศ
ไทย

มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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3.1.7 การแสดงตนของผู้ที่ทาธุรกรรมเป็ นครั้ งคราว
ตามแนวทางปฏิ
บัติ เรื่อง ้ ทการตรวจสอบเพื
่อทราบข้
จริงเกี่ ่ย1วกั
บลูกค้าตามกฎหมายว่
าด้วนยการ
3.1.7 การแสดงตนของผู
ี่ ทาธุรกรรมเป็ นครั
้ งคราวอเท็จบทที
ภาพรวมของธุ
รกิจประกั
ชีวติ และสรุปสาระส
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ
บสถานบันการเงิ่อนทราบข้
ประเภทอเท็
บริจษจริัทประกั
นชีบวลูิ ตกได้
ีการกาหนดการแสดงตน
ตามแนวทางปฏิบัตนิ เรืส่อาหรั
ง การตรวจสอบเพื
งเกี่ยวกั
ค้ามตามกฎหมายว่
าด้วยการ
ของผู
าธุรกรรมเป็นครั้งคราวคือน สาหรับสถานบันการเงินประเภท บริษัทประกันชีวิ ต ได้มีการกาหนดการแสดงตน
ป้องกั้ทนี่ทและปราบปรามการฟอกเงิ
เรื่องที่
กรณี ทนี่ ผครั
ู้ มี ห้งคราวคื
น้ า ที่ รายงาน
มี การให้ บ ริการลั กษณะที่ เป็ น ครั้งคราว โดยการท าธุ รกรรมในแต่ ล ะครั้ง
ของผู้ที่ทาธุรกรรมเป็
อ
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
ไม่จาเป็นต้องเกีกรณี
่ยวข้ทอี่ ผงหรื
บการท
าธุรกรรมครั
น ให้ผ่ เู้มป็ีหนน้ครั
าที้ง่รคราว
ายงานจั
ดให้ผุ้ที่ใาธุ
ช้บรริกรรมในแต่
การกลุ่มนี้รลายงาน
ู้ มี หอน้เชืา่อทีมโยงกั
่ รายงาน
มี การให้
บ ริการลั้งก่กอษณะที
โดยการท
ะครั้ง
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
จัไม่ดจให้าเป็
ผู้ทนี่ใต้ช้อบงเกี
ริการกลุ
นี้เป็อนเชื่อมโยงกับการทาธุรกรรมครั้งก่อน จัให้ดผใหู้้มมีหีกน้ารรายงานผู
นี้เป็น่มนี้รายงาน
่ยวข้อ่มงหรื
าที่รายงานจั้ทดี่ใช้ให้บผริุ้ทกี่ใารกลุ
ช้บริก่มารกลุ
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
้ทาธุ่มรนีกรรมเป็
จัดให้ผู้ที่ใช้บริก“ผู
ารกลุ
้เป็น นครั้งคราว” และผู้มีหน้าที่รายงานควรพิจารณาให้การบริการครั้งคราวลักษณะนี้ใช้
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
เฉพาะประเภทธุ“ผูร้ทกรรมหรื
อประเภทบริ
การที่มและผู
ีความเสี
านการฟอกเงิจารณาให้
นและสนักบารบริ
สนุนกทางการเงิ
นแก่การก่
อการ
าธุรกรรมเป็
นครั้งคราว”
้มีหน้่ยงต่
าทีาด้
่รายงานควรพิ
ารครั้งคราวลั
ษณะนี
้ใช้
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ร้เฉพาะประเภทธุ
ายเท่านั้น (วิธีกรารพิ
จารณาความเสี
่ยง กเป็ารที
นไปตามแนวทางทางเลขาธิ
การกาหนดตามกฎกระทรวง)
กรรมหรื
อประเภทบริ
่มีความเสี่ยงต่าด้านการฟอกเงิ
นและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
ี่ผู้มีหน้าที่รายงาน
บริการลักษณะนี้ กับประเภทธุ
รกรรมหรือประเภทบริการที่มีความเสี่ยง
ร้ายเท่านั้น (วิธในกรณี
ีการพิจทารณาความเสี
่ยง เป็นให้ไปตามแนวทางทางเลขาธิ
การกาหนดตามกฎกระทรวง)
1.7 กองทุนประกันชีวิต
สูง ผู้มีหน้าที่รายงานต้
มูลเพิ่ม้ กัเติบมประเภทธุ
เพื่อมั่นใจได้
ว่า การท
าธุรกรรมแบบครั
คราวนั่ย้นง
ในกรณีทอี่ผงกู้มีหาหนดมาตรการในการขอข้
น้าที่รายงาน ให้บริการลักอษณะนี
รกรรมหรื
อประเภทบริ
การที่มีค้งวามเสี
สมเหตุ
เสี่ยองต่
การฟอกเงินและสนับสนุนอทางการเงิ
การร้วา่ายการท
เช่น าธุ
การขอเอกสารทางการค้
สูง ผู้มีหสน้มผลและไม่
าที่รายงานต้
งกอาหนดมาตรการในการขอข้
มูลเพิ่มเตินมแก่เพืการก่
่อมั่นอใจได้
รกรรมแบบครั้งคราวนัา้ทีน่
แนวคิ
ด
สามารถแสดงเหตุ
ผลหรื
ประสงค์ในนการท
กรรม
หรือขอข้นอแก่
มูลกการแสดงตนที
มขึ้น เป็นต้น
สมเหตุสมผลและไม่
เสี่ยองต่วัตอถุการฟอกเงิ
และสนัาธุบรสนุ
นทางการเงิ
ารก่อการร้าย่เพิเช่่มนเติการขอเอกสารทางการค้
าที่
1.
การประกั
น
ชี
ว
ิ
ต
ใช้
ห
ลั
ก
การพื
ให้ผผู้มลหรื
ีหน้อาทีวัต่รถุายงานก
ผูผู้ท้ทราท
รกรรมเป็
คราว ซึ่งทาธุร่เกรรมในมู
ค่านเงิต้นนหรือในเงื่อนไข้ นฐาน ได้แก่ หลักส
�ำธุาธุ
รกรรมเป็
สามารถแสดงเหตุ
ประสงค์าหนดให้
ในการทาธุ
กรรม
หรือขอข้นนครั
อครั
มู้งล้งคราว
การแสดงตนที
พิ่มเติมขึ้นลเป็
หลักการใช้
น การประกั
ต่อไปนี้ต้องแสดงตน
ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกาหนดให้ ผู้ทาทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว ซึ่งทาธุรกรรมในมู
ลค่จาเงิานวนเงิ
นหรือในเงื
่อนไข นชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้น้มไป
ครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
1) มีการทาธุรกรรมด้วยเงินสด หรือด้วยทรัพย์สิน ในมูลค่าตั้งแต่ เจ็ดแสนบาทขึ
ต่อไปนี้ต้องแสดงตน
ถอนได้
ท้นุกไป
วักนส์ ที่ดาเนินการโดย
2)
าธุรรกรรมด้
กรรมการโอนเงิ
ล็กทรอนิ
ส์ (ทัทัลง้ ค่การโอนเงิ
การโอนเงิ
ทางเล็
ทรอกส์
เล็กกทรอนิ
1) มีการทาธุ
วยเงินสด นหรืทางอิ
อด้วเยทรั
พย์สินกในมู
าตั้งแต่ เจ็นนดทางอิ
แสนบาทขึ
ธุราระเงิ
กิจกประกั
นชีทวี่ดเิตล็าเนิ
มีกทรอนิ
ปนระโยชน์
สถาบันการเงิน2)และการโอนเงิ
นทางอิเล็กทรอนิ
กส์ตเามพระราชกฤษฎี
กาว่าด้วยการช
นทางอิ
กส์ที่ทั้งในเรื่องให้ความ
มีการทาธุรกรรมการโอนเงิ
นทางอิ
ล็กทรอนิกส์ (ทั้งการโอนเงิ
น2.ทางเล็
ทรอกส์
การโดย
ประโยชน์
ใานด้
าเนการพั
นาเศรษฐกิ
จ และสั งคม
ดสถาบั
าเนินนการโดยผู
ระกอบอาชีพตามมาตรา
16 (9)กและมี
การทาธุรกรรมเงิกนาว่อิาเล็ด้กวทรอนิ
การะเงิ
ส์ในมูลนค่ทางอิ
ตั้งแต่
าหมืฒ่นกบาท
การเงิน ้ปและการโอนเงิ
นทางอิเล็กทรอนิ
ส์ตามพระราชกฤษฎี
ยการช
ล็กห้ทรอนิ
ส์ที่
บทบาทด้
นออมทรั พ ย์ บทบาท
ขึด้นาเนิ
ไปนการโดยผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) และมีการทาธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิประกอบด้
กส์ในมูลค่าวตัย้งแต่
ห้าหมื่นาบาท
ประเทศชาติ
3) ไม่จาต้องพิจารณามูลค่าในการทาธุรกรรม หากพบว่า มีข้อสงสั ยในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการทา
ขึ้นไป
3.
การประกั
ชีมูวล้งิตเกี
แบ่
งได้ในการใช้
ป็น 2าชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ธุรกรรม หรือพบพฤติ
สงสัยหรื
ดปกติ ข้าธุอมูรลกรรม
การแสดงตนส
้ที่ทาธุ
รกรรมเป็ขนน้อครั
คราว
3) ไม่จกาต้รรมที
องพิ่นจ่าารณามู
ลค่อาผิในการท
หากพบว่าหรั
า มีขบ้อผูสงสั
ยในการให้
่ยวกั
บเการท
ประเภทสามั
ญ อประเภทอุ
ตสาหกรรม
บริ
การหรืหรื
อทอาธุ
รกรรมที
่มีความเสี
่ยงต่ยหรื
าด้อานการฟอกเงิ
บสนุาหรั
นทางการเงิ
แก่การก่คืนออครั
การร้
าย อย่
างน้
ย
ธุรกรรม
พบพฤติ
กรรมที
่น่าสงสั
ผิดปกติ ข้อมูนลและการสนั
การแสดงตนส
บผู้ที่ทาธุนประเภท
รกรรมเป็
้งคราว
ในการใช้
แบบมาตรฐาน
ได้
ข้อมูลอดัทงาธุนี้ รกรรมที่มีความเสี่ยงต่าด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินเป็แก่น ก4ารก่
บริแกก่ารหรื
อการร้าย อย่คืาองน้แบบชั
อย ่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
ได้แก่ข้อมูลดังนี้ (1) ผูท้ ี่ทาํ ธุรกรรมเป็ นครั้งคราวประเภทบุคคลธรรมดา
อินชัวร์รันซ์
ม
(1) ก.
ผูท้ ี่ทชืา่อํ ธุเต็รกรรมเป็
นครั้งคราวประเภทบุคคลธรรมดา
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
ข.
ก. วัชืน่อเดื
เต็อมนปีเกิด
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
ค.
ข. เลขประจ
วันเดือนปีาตั
เกิวด
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
 กรณีาตั
คนไทย
ค. เลขประจ
ว หมายถึง เลขประจาตัวประชาชนทีป่ รากฏในบัตรประชาชน
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
 กรณีคนไทย
นต่างด้หมายถึ
าว หมายถึ
ง เลขหนัาตังวสืประชาชนที
อเดินทางที่ปรากฏบนหน้
าหนังสือเดินทาง หรือ
ง เลขประจ
รากฏในบัตรประชาชน
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
เลขประจาตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรั
ออกให้
เพื่อรับงสืรองสิ
ธิใด ๆ่ปรากฏบนหน้
ตามกฎหมายาหนั
หรืงอสืเลขประจ
กรณีฐคเจ้นต่าของสั
างด้าญว ชาติ
หมายถึ
ง เลขหนั
อเดินททางที
อเดินทางาตัหรืวทีอ่
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
รัเลขประจ
ฐบาลไทยออกให้
ตามเอกสารส
าคัญประจ
ว ญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมาย หรือเลขประจาตัวที่
าตัวที่รัฐบาลหรื
อหน่วยงานรั
ฐเจ้าาตัของสั
รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสาคัญประจาตัว
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ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันลิภัขสิยทห้ธิา์ มนำไปใช้
ของสำนักใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่า งเสริมการประกอบ
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ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ง.ตามประมวลกฎหมาย
ที่อยู่
 กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีทไี่ ม่ได้อาศัยในที่อยู่
ดังกล่าว ให้ระบุที่อยู่จจุบันด้วย
ปนี้
 วกรณี
นต่เากิงด้
รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็
ทีส่ ุดคไม่
น าว หมายถึง ทีอ่ ยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย
จ. ข้อมูลการติดต่อที่ผู้มีหน้าที่รายงานจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์
่อยู่อิเล็นกภัทรอนิ
ส์
มรณกรรมส่งให้ผู้รับทีประกั
ย เช่นกใบมรณบั
ตร สาเนาทะเบียนบ้าน
(2) ผูท้ ี่ทาํ ธุรกรรมเป็ นครั้งคราวประเภทนิติบุคคลหรื อบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ก. ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย (ที่ปรากฏในเอกสาระสาคัญต่าง ๆ)
น์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ
ข. เลขประจ
าตั วผู้ เวสี่าย ภาษี อากร (เฉพาะนิ ติ บุ คคลหรือ เป็ น บุ คคลที่ มี การตกลงกัน ทาง
าประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุ
คคลภายนอกไม่
กฎหมายที
กาหนดให้
ต้องเสี
อากร) หรือกรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องชาระภาษี ให้แสดงเอกสารที่จัดตั้งนิติบุคคล
ทาละเมิด ทายาทของผู
้ตายย่อ่รัฐมมี
สิทธิที่จะได้
รับยเงิภาษี
น ตามกรมธรรม์
อเอกสารที
่แสดงว่าได้รับอนุ
ญาตให้จัดตั้ง่มาทา
ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรีหรื
ยกค่
าสินไหมทดแทนจากบุ
คคลภายนอกที
และหมายเลขโทรศั
พท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออื่น เช่น ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
วลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งค.บัญสถานที
ญัติไว้ว่ต่าั้ง“มรณภั
ย
ง. ข้อ มู ลคของ
“ผู้ มี อ านาจลงนามแทนนิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รับ มอบหมายให้ ด าเนิ น การสร้า ง
ประกันภัยหาอาจจะเรี ยกเอาค่ าสิ นไหมทดแทนจากบุ
คลภายนอก
ความสัมพันธ์แคละท
าธุรกรรมกั้ นบหาสู
ผู้มีหญน้สิา้นทีไปด้
่ รายงาน”
อันจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุ
คลภายนอกนั
วย และ “บุคคลที่ได้รับมอบอานาจทอดสุดท้ายให้ดาเนินการสร้าง
ละท
นชีวติ นั้นจะหวนกลัความสั
บมาได้มพัแนก่ ตธ์แนด้
วย”าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” อันได้แก่
ชื่อเต็ม ้ถูก
พ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิตทายาทของผู
เดือนปีเกิด
เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสิวันนไหมทดแทน
ณี ที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย จ่ายเงิน ตามกรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิเลขประจ
ต ไปแล้ ว าตั
ผู้ รวับ
กรณีพากษา
คนไทย หมายถึง เลขประจาตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน
ปเรียกกับผู้ทาละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด -คาพิ
ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภั-ยกรณี
แล้ว คก็นต่
หาางด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง
อเลขประจ
นที่ยังขาดอยู่จากผู้ทหรื
าละเมิ
ดอีกไม่ าตั ว ที่ รัฐบาลหรือหน่ ว ยงานรัฐเจ้ า ของสั ญ ชาติ ออกให้ เพื่ อรับ รองสิ ท ธิใด ๆ ตามกฎหมายหรือเลข
ประจาตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสาคัญประจาตัว
 ที่อยู่
- กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่
ดังกล่าว ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย
- กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศ
ไทย
3.1.8 การแสดงตนของผู้ทาทาธุรกรรมเป็ นครั้ งคราวแบบไม่ พบหน้ า
ผู้มีหน้าที่รายงาน ไม่ควรจัดให้มีบริการแบบไม่พบหน้า สาหรับผู้ที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งงคราว เนื่องจากมี
ความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เว้นแต่ผู้มีหน้าที่รายงานจะกาหนด
มาตรการในการลดความเสี่ยงในการให้บริการประเภทนี้ เช่น การจากัดวงเงินต่อครั้งและต่อวัน การขอข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อใช้ในการตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมและตรวจสอบตัวตนของผู้ที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว มีระบบ
ตรวจสอบหรือปฏิเสธการทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่ผิดปกติหรือน่าสงสัย เป็นต้น

มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ข้อมูลการแสดงตนสาหรับผู้ที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวแบบมาพบหน้
า ในการใช้บริการหรื
ทาธุรกรรมที
บทที่ 1 ภาพรวมของธุ
รกิจอประกั
นชีวติ ่ และสรุปสาระส
มีความเสี่ยงต่าด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างน้อยได้แก่
ข้อมูลดังนี้ (เทียบเคียงได้กับการแสดงตนสาหรับลูกค้าในข้อ 2 ลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า)
เรื่องที่
1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
(1) ชื่อเต็ม
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
(2) เลขประจาตัว
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
ก. กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจาตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ข. กรณี คนต่างด้าว หมายถึง เลขหนั งสือเดินทางที่ป รากฏบนหน้าหนั งสือเดินทาง
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หรือเลขประจาตั วที่ รัฐบาลหรือหน่ วยงานรัฐ เจ้ าของสั ญ ชาติ ออกให้ เพื่ อรับ รองสิ ท ธิใด ๆ ตามกฎหมาย หรือเลข
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
ประจาตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสาคัญประจาตัว
1.7 กองทุนประกันชีวิต
(3) ที่อยู่
ก. กรณี คนไทย หมายถึง ที่ อยู่ ตามทะเบี ย นบ้ าน และในกรณี ที่ ไม่ ได้ อาศัย ในที่ อยู่
แนวคิด
ดังกล่าวให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย
1. ญการประกั
ใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
ข. กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสั
ชาติและทีน่อชียูว่ใิตนประเทศไทย
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
(4) ข้อมูลการติดต่อที่ผู้มีหน้าที่รายงานจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
ถอนได้ทุกวัน
2) ลูกค้านิติบุคคล หรื อลูกค้าที่เป็ นบุคคลที่มีการตกลงกันตามกฎหมาย
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
(1) ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย (ที่ปรากฏในเอกสาระสาคัญต่าง ๆ)
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
(2) เลขประจ าตั วผู้ เสี ย ภาษี อากร (เฉพาะนิ ติ บุ คคลหรือ เป็ น บุ คคลที่ มี การตกลงกัน ทาง
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
กฎหมายที่รัฐกาหนดให้ต้องเสียภาษีอากร) หรือกรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องชาระภาษี ให้แสดงเอกสารที่จัดตั้งนิติบุคคล
ประเทศชาติ
หรือเอกสารที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
(3) สถานที่ตงั้ และหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออื่น เช่น ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
(4) ข้อ มู ล ของ “ผู้ มี อ านาจลงนามแทนนิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รับ มอบหมายให้ ด าเนิ น การสร้า ง
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
ความสัมพันธ์และทาธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” และ “บุคคลที่ได้รับมอบอานาจทอดสุดท้าย ให้ดาเนินการสร้าง
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
ความสัมพันธ์และทาธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” อันได้แก่
อินชัวร์รันซ์
ก. วันเดือนปีเกิด
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
ข. เลขประจาตัว
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
- กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจาตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
- กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
หรือเลขประจ าตั ว ที่ รัฐบาลหรือหน่ ว ยงานรัฐเจ้ า ของสั ญ ชาติ ออกให้ เพื่ อรับ รองสิ ท ธิใด ๆ ตามกฎหมายหรือเลข
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ประจาตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสาคัญประจาตัว
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
ค. ที่อยู่
- กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่
ดังกล่าว ให้ให้รระบุ
ะบุททาอยู
ี่อยู่ ปัจจุบันด้วย

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันลิภัขสิยทห้ธิา์ มนำไปใช้
ของสำนักใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่า งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
- กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศ
ไทย
ปนี้
3.2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย พ.ศ. 2556 เป็น
รับประโยชน์จะต้องแจ้
เรื่องงของการตรวจสอบกั
ให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็
บข้อมูลรายชื
วทีส่ ุด่อตามกฎหมายว่
ไม่เกิน
าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ตามข้อบัญ ญั ติในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.
มรณกรรมส่งให้ผู้รับ2556
ประกักนาหนดให้
ภัย เช่น ใบมรณบั
“กระบวนการตรวจสอบข้
ตร สาเนาทะเบียนบ้อามูนลลูกค้ารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างความสัมพันธ์หรือบุค คลที่ทา
ธุรกรรมแบบครั้งคราวแล้วแต่กรณี กับข้อมูลรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ซึ่งมีมติของหรือประกาศ
น์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม
ภายใต้
หรืคอณะมนตรี
อุบัติเหตุความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกาหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทาอันเป็นการก่อการร้าย หรือบุคคลที่ศาล
าประกันภัยถึงแก่คมีวามตายเพราะความผิ
คาสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกดาหนดตามกฎหมายว่
ของบุคคลภายนอกไม่าด้ว่วายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ทาละเมิด ทายาทของผู
ร้าย”้ตเป็
ายย่นส่อวมมี
นสสาคั
ิทธิญทในขั
ี่จะได้
้นตอนก่
รับเงินอนการอนุ
ตามกรมธรรม์
มัติรับลูกค้าหรือรับทาธุรกรรมให้กับผู้ที่ทาธุรกรรมแบบครั้งคราว
ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินข้ไหมทดแทนจากบุ
อมูลรายชื่อที่ใช้ตครวจสอบตามกฎหมายว่
คลภายนอกที่มาทา าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ชาย์ยมาตรา
พ.ศ. 2556
ข้อมูล 2ยส่วน ตามกฎหมายดังกล่าวคือ
วลกฎหมายแพ่งและพาณิ
896 ซึประกอบด้
่งบัญญัติไวว้ยว่า2 “มรณภั
ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้อคงกัคลภายนอก
บการก่อการร้ายและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูก
ประกันภัยหาอาจจะเรี ยกเอาค่ าสิ น1)ไหมทดแทนจากบุ
กาหนดโดยคาสัค่งคลภายนอกนั
ศาล
อันจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุ
้ นหาสู ญสิ้นไปด้ วย
2)
ข้
อ
มู
ล
ผู
ท
้
เ
่
ี
กี
่ยวข้องกับการก่อการร้ายและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามมติคณะมนตรี
นชีวติ นั้นจะหวนกลับมาได้ แก่ ตนด้ วย”
ความมั896
่นคงแห่
งสหประชาชาติ
่ได้รับการกลั้ถ่นูกกรองโดยสานักงานและอนุมัติโดยรัฐมนตรี รวมถึงข้อมูลจากประเทศ
พ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
ในการประกั
นชีวิต ทีทายาทของผู
่นทีน่ได้ชีรวับิตการกลั
่นกรองโดยส
านัากสิงานและอนุ
มัติโดยรัฐมนตรี
เงินตามกรมธรรม์ปอืระกั
ระบุ และมี
สิทธิเรียกค่
นไหมทดแทน
เมื่อบริษัทประกั
นภัยนตรวจพบว่
ณี ที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย จ่ายเงิน ตามกรมธรรม์
ป ระกั
ชีวิต ไปแล้าลูวกผูค้้ ราับมีรายชือ่ เป็นบุคคลตาม 1) และ 2) บริษัทประกันชีวิตจะต้อง ระงับการ
บกรมธรรม์
คคลที่มีรายชื่อดังกล่าวทันที และแจ้งรายละเอียดให้กับสานักงาน ปปง.
ปเรียกกับผู้ทาละเมิดดาเนิ
ดังเช่นการเกี
นกรณี่ยววกั
ินาศภั
ยได้แต่อปย่ระกั
างใดนภัคยาพิของบุ
พากษา
ตายจะได้รับชดใช้คต่่าอสิไป
นไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา

นที่ยังขาดอยู่จากผู้ทาละเมิดอีกไม่

4. พระราชบัญญัตวิ ธิ ีพจิ ารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

กฎหมายฉบั บ นี้ เป็น กฎหมายที่เกี่ยวกับ การดาเนิ น คดีท างแพ่ ง (เป็ นข้อพิ พาทระหว่างเอกชนกับ เอกชน
ด้วยกันเอง) โดยเป็นกฎหมายเพื่อการเยียวยาด้วยความรวดเร็วให้แก่ผู้บริโภค เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติของการ
ดาเนินคดีทางศาลจากระบบกล่าวหา คือ ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่หรือภาระในการนาสืบหรือพิสูจน์ให้ศาลเห็น มาเป็นระบบ
ไต่ ส วน คื อ ศาลมี อานาจในการเรี ย กพยานหลั กฐานทั้ ง ฝ่ า ยกล่ า วหาและผู้ ถู กล่ า วหามาให้ ศาลพิ จ ารณาได้ ต าม
สมควร โดยผู้ที่เสียหายจากการบริโภคสินค้าและบริการ ไม่จาเป็นต้องไปเสาะแสวงหาทนายความมาช่วยดาเนินคดี
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนให้ เหมือนในคดีความปกติก็ได้ (ถ้าจะมีก็ได้) เพราะสานักงานศาลคดีผู้บริโภค
ที่เกิดขึ้นใหม่จะมีบุคลากรของศาลมาช่วยดาเนินการทางคดีให้กับผู้ร้องทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การไต่สวน รับคาร้องเรียนจะ
ด้วยวาจา หรือเอกสารก็ได้ รวมถึงทาคาฟ้องให้
การธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย หากมีกรณีพิพาทระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย
ข้อพิ พาทดังกล่าวถือเป็นข้อพิพ าทระหว่างผู้ป ระกอบกิจธุรกิจกับผู้บริโภคอันเนื่องมาจากการใช้บริการซึ่งเป็นคดี
ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ใช้บังคับเมืบทที
่อวันที่ ่ 124ภาพรวมของธุ
สิงหาคม 2551รกิกจาหนดให้
ประกันมชีีกวารติ และสรุปสาระส
พิจารณาคดีผู้บริโภคขึ้นในศาลแพ่ง ศาลจังหวัดและศาลแขวง ตามมาตรา 4 (1) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง โดยสรุปหลักการที่สาคัญ ดังนี้
เรื่องที่
4.1 ความหมายของคดีผ้ บู ริ โภค ตามมาตรา 3 ได้ให้คานิยามของคาว่า 1.1
คดีผหลั
ู้บริกโภค
สรุปได้ว่า หมายถึงนคดี
พื้นฐานของการประกั
ชีวิตและความแตกต่า
แพ่งระหว่างผู้บริโภค หรือผู้มีอานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามกฎหมายกับผู้ประกอบธุ
ร
กิ
จ
ซึ
่
ง
พิ
พ
าทกั
น
เกี
่
ย
วกั
บ
สิ
ท
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิธิจประกันชีวิต
หน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้า หรือบริการ คดีแพ่งตามกฎหมายที
บความรั
บผิดต่อความ
1.3 ชนิ่เกีด่ยวกั
ประเภท
และแบบของการประกั
นชีวิต
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมถึงคดีแพ่งที่มีกฎหมายบั
ญัติใ่มห้เติใช้มวแนบท้
ิธีพิจารณาตาม
1.5 สัญญญาเพิ
ายกรมธรรม์
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ดั งนั้ น ผู้ ใดก็ต ามที่ เป็ น ผู้ บ ริโภคตามกฎหมายว่ าด้ วยการคุ้ม ครองผู
้
บ
ริ
โ
ภค
และผู
้
เ
สี
ย
หายตาม
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้ าที่ไม่ปลอดภัย จึง1.7
อยู่ใกองทุ
นความหมายของ
นประกันชีวิต“ผู้บริโภค”
ตามกฎหมายฉบับนี้
“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และให้หมายความถึง
แนวคิด
ผู้ประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
4.2 ผู้มีอานาจฟ้ องคดี
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
1) ผู้บริโภค คือ ผู้บริโภคตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และผู้บริโภคที่เป็นผู้เสียหายตาม
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
พ.ร.บ. ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
ถอนได้ทุกวัน
2) ผู้ มี อ านาจฟ้ อ งคดี แ ทนผู้ บ ริ โภค ประกอบไปด้ ว ยคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภค สมาคมที่
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และมูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ตัวอย่างเช่น คดีที่ ผู้บ ริโภคฟ้องผู้ ประกอบธุรกิจให้ รับ ผิด ตามสัญ ญาประกันชีวิต คดีที่ ผู้บ ริโภคฟ้ อง
ประเทศชาติ
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นโรงพยาบาล คลินิก ในเรื่องละเมิดที่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุข เป็นต้น
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
3) ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถฟ้องคดีผู้บริโภคได้เช่นกัน โดยฟ้องผู้บริโภคเป็นจาเลยต่อ
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
ศาลในคดีแพ่งซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิ หรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้า หรือบริการ ตาม
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
มาตรา 3 (1) ของ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ ซึ่งให้สิทธิทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์ได้ทั้งสองฝ่าย
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
เช่น คดีที่ผู้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ฟ้องบังคับลูกหนี้ให้ชาระหนี้ตามหนี้บัตรเครดิต สัญญากู้ยืม จานอง จานา
อินชัวร์รันซ์
ตั๋วเงิน หรือการให้บริการอื่น ๆ
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
4.3 การฟ้ องคดีบริ โภค โจทก์จะฟ้องด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ ในกรณีทเอาประกั
ี่โจทก์ประสงค์
วยวาจา อความจริง กา
น ภัยจะฟ้
ได้ แองด้
ก่ การแถลงข้
ให้เจ้าพนักงานคดีจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดแห่งคาฟ้องแล้วให้โจทก์ลงลายมือชื่อไว้เป็
เป็นนสต้าคั
นญ
ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ในกรณีที่โจทก์ยื่นคาฟ้องเป็นหนังสือ หากคาฟ้องนั้นไม่ถูกต้อง หรือขาดสาระสประกั
าคัญนในเรื
่องใดเจ้
าพนัาก1งานคดี
มาแล้
วมากกว่
ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
อาจให้คาแนะนาแก่โจทก์เพื่อจัดทาคาฟ้องให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการด
าเนิ
น
คดี
ให้
โ
จทก์
เ
สนอพยาน
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
หลักฐานที่เกี่ยวข้องเท่าที่ทาได้มาพร้อมกับคาฟ้อง
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันลิภัขสิยทห้ธิา์ มนำไปใช้
ของสำนักใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่า งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่า4.4
ตายโดยเจตนา
ตามประมวลกฎหมาย
คดีผ้ ูบริ โภคต้
องฟ้ องที่ศาลใด ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะฟ้องผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเสนอ
คาฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลอื่นได้ด้วย ให้ผู้ประกอบธุรกิจเสนอคาฟ้องต่อศาลที่
ปนี้
ผู้บริโภคมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตศาลได้เพียงแห่งเดียว
ถา้ ผู้บนริภัโภคจะฟ้
องผู้ปวระกอบธุ
รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รแต่
ับประกั
ยทราบโดยเร็
ทีส่ ุด ไม่รเกินจ มีสิทธิเสนอคาฟ้องทั้งต่อศาลที่มูลคดีเกิดและต่อศาลที่ผู้ประกอบธุรกิจ
มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตศาล คดีผู้บริโภคที่ราคาทรัพย์สินที่พิพาท หรือจานวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาท (หากเกิน
องฟ้อนงทีภั่ศยาลจั
ด) ตร สาเนาทะเบียนบ้าน
มรณกรรมส่งให้ผู้รับต้ประกั
เช่นงหวั
ใบมรณบั
4.5 การอุ ท ธรณ์ ฎี ก าคดี ผ้ ู บ ริ โภค เมื่ อ ศาลชั้ น ต้ น มี ค าสั่ ง หรือ ค าพิ พ ากษาแล้ ว คู่ ค วามอาจอุ ท ธรณ์
น์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม
ออุบัติเหตุ
คาพิพหรืากษาหรื
อคาสั่งของศาลชั้นต้นในคดีผู้บริโภคได้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลได้อ่านคาพิพากษา โดยทั่วไปถือ
าประกันภัยถึงแก่คว่วามตายเพราะความผิ
ดของบุคคลภายนอกไม่ว่า
าคดีถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์
ทาละเมิด ทายาทของผู้ตายย่ส่อวนคู
มมี่กสรณี
ิทธิที่ปจะได้
รับเงิจะฎี
น ตามกรมธรรม์
ระสงค์
กาคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอุทธรณ์ สามารถขออนุญาตฎีกาคาพิพากษาหรือ
ยวกันก็มีสิทธิที่จะเรีคยาสักค่่งาของศาลอุ
สินไหมทดแทนจากบุ
คลภายนอกที
ทธรณ์ในปัญคหาข้
อเท็จจริงที่ม่มาท
ีทุนาทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาเกินสองแสนบาท หรือในปัญหาข้อกฎหมาย
วลกฎหมายแพ่งและพาณิ
ชย์ยมาตรา
896งซึศาลชั
่งบัญ้ นญัต้ตนิไว้ทีว่ มา ี ค“มรณภั
ย
ได้ โดยให้
ื่ น ฎี กาไปยั
าพิ พ ากษาหรื
อ คาสั่ ง ในคดี นั้ น เพื่ อ ให้ ศ าลฎีก าพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ ฎี กาได้
โดยเฉพาะคดี
ป็นปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์
สาธารณะ หรือปัญหาสาคัญอื่นที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย จึงอาจกล่าวได้ว่า
ประกันภัยหาอาจจะเรี
ยกเอาค่ าสิทนี่เไหมทดแทนจากบุ
คคลภายนอก
คดีผู้บริโภคมีรคะบบตรวจสอบของศาลทั
อันจะได้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบุ
คลภายนอกนั้นหาสู ญสิ้งนสามชั
ไปด้ ว้นยเช่นเดียวกับคดีแพ่งทั่วไป แต่ศาลฎีกาจะรับพิจารณาเฉพาะคดีที่เป็น
าคัญแก่เท่ตานด้
นั้นวย”
นชีวติ นั้นจะหวนกลัเรืบ่องส
มาได้
พ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
เงินตามกรมธรรม์ปตัระกั
นชีาวงคดี
ิตระบุเกีและมี
กค่าและไม่
สินไหมทดแทน
วอย่
ย่ วกับสผูิท้ บธิเริรีโยภค
ใช่ คดีผู้บริโภคของธุรกิจประกันภัย
ณี ที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย จ่ายเงิน ตามกรมธรรม์
ป ระกั
ชีวิต ไปแล้ ว ผู้ รับ
1. กรณีเป็ นคดี
ผ้ ูบรินโภค
ปเรียกกับผู้ทาละเมิดดังเช่นกรณีว1.1
ินาศภัโจทก์
ยได้แเต่ป็อนย่ผูา้ เงใด
คาพิพนากษา
อาประกั
ภั ย ท าสั ญ ญาประกัน ภั ย กับ จ าเลยซึ่ งประกอบธุ รกิจ รับ ประกั น ภั ย ทุ ก
ตายจะได้รับชดใช้คประเภท
่าสินไหมทดแทนจากบริ
ัทประกั
นภัยแล้
หา
การที่จาเลยเข้าษไปรั
บภาระเสี
่ยงภัว ยก็แทนโจทก์
ตามสัญญา ถือเป็นการจัดทาการงานให้อย่างหนึ่ง เมื่อจาเลย
นที่ยังขาดอยู่จากผู้ทได้าละเมิ
กไม่ นภัยจากกิจการของจาเลย จึงเป็นการให้บริการ จาเลยย่อมเป็นผู้ให้บริการและเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
รับเบีด้ยอีประกั
ส่ ว นโจทก์เป็ น ผู้ ได้ รับ บริการและเป็ น ผู้ บ ริโภค เมื่ อโจทก์ฟ้ อ งเรีย กให้ จ าเลยช าระค่า สิ น ไหมทดแทนตามสั ญ ญา
ประกันภัย เป็นคดีผู้บริโภค (คาวินิจฉัยที่ 60/2551, 162/2551)
1.2 ผู้ตายเอาประกันภัยไว้แก่บริษัทผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้ตายย่อมเป็นผู้ใช้บริการและเป็น
ผู้บริโภค สัญญาประกันภัยระหว่างผู้ตายกับบริษัทประกันภัย จึงเป็นสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค เมื่อ
ผู้ตายถึงแก่ความตาย การที่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนโดยอาศัยกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าว จึงเป็นคดีที่เกี่ยวพันกันกับคดีผู้บริโภค เป็นคดีผู้บริโภค (คาวินิจฉัยที่ 61/2551)
1.3 บริษัทประกันภัยออกหนังสือรับรองการประกันตัวให้เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
จาเลยในคดีอาญา ฟ้องผู้เอาประกันภัยและผู้ค้าประกันให้ชดใช้ค่าเสียหาย เนื่องจากจาเลยหลบหนีและศาลสั่งปรับ
บริษัท เป็นคดีผู้บริโภค (คาวินิจฉัยที่ 76/2551)
1.4 ผู้ เอาประกั น ภั ย ซื้ อ กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย ผ่ า นตั ว แทนของบริษั ท ประกั น ภั ย ฟ้ อ งเรีย กค่ า เบี้ ย
ประกันภัยคืน เป็นคดีผู้บริโภค (คาวินิจฉัยที่ 183/2551, 184/2551)

มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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1.5 กรณีรับช่วงสิทธิ บริษัทประกันภัยซ่อมแซมรถยนต์ที่รบทที
ับประกั
ภัยให้แก่ผู้บริโภครกิแล้
วรับช่วนงสิชีทวธิติ และสรุ ปสาระส
่ 1นภาพรวมของธุ
จประกั
ฟ้องไล่เบี้ยเอาแก่บริษัทจาหน่ายอุปกรณ์ที่ปัดน้าฝนจาเลย เป็นการรับช่วงสิทธิของผู้บริโภคฟ้อง ผู้ประกอบธุรกิจ (คา
วินิจฉัยที่ 199/2553, 200/2553)
เรื่องที่
1.6 คดีละเมิด โจทก์ฟ้องขอให้จาเลยทั้งสองร่วมกันชาระเงินพร้อมดอกเบี้ยอันเนื่องมาจากรถกระบะที่
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
เอาประกันภัยไว้แก่จาเลยที่ 2 และจอดไว้ในลานจอดรถของจาเลยที่ 1 สูญหายไป เมื่อกรณีพิพาทเกิดขึ้นระหว่าง
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
โจทก์กับจาเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้บริโภคกับผู้ ประกอบธุรกิจและโจทก์ฟ้องจาเลยที่ 1 ให้รับผิดในกรณีรถกะบะของโจทก์
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
สูญหายที่ลานจอดรถของจาเลยที่ 1 คดีระหว่างโจทก์กับจาเลยที่ 1 จึงเป็นคดีผู้บริโภค (คาวินิจฉัยที่ 81/2553)
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ผู้กระทาละเมิดขับรถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยฟ้องบริษัทประกันภัยซึ่งรับประกันภัยรถที่
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ผู้กระทาละเมิดเป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นคดีผู้บริโภค (คาวินิจฉัย 431/2553)
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
2. กรณีไม่ เป็ นคดีผ้ บู ริโภค
1.7 กองทุนประกันชีวิต
บริษัทประกันภัยฟ้องเรียกให้ตัวแทนประกันภัยและผู้ค้าประกันชาระค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากลูกค้าไว้
แทน ไม่เป็นคดีผู้บริโภค (คาวินิจฉัยที่ 169/2551)

แนวคิด

1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ถอนได้ทุกวัน
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ประเทศชาติ
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
อินชัวร์รันซ์
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันลิภัขสิยทห้ธิา์ มนำไปใช้
ของสำนักใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่า งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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บรรณานุกรม

ระกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย

ปนี้
รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีส่ ุด ไม่เกิน

กองก ากั บ และตรวจสอบ ส านั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิน . (กุ ม ภาพั น ธ์, 2557). แนวทางปฏิ บั ติเรื่อ งการ
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มการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทนธิภั์ ของสำนั
ย ห้ามนำไปใช้
กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่งเสริามการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส
เรื่องที่

บทที่ 3

แนวทางปฏิบตั ิในการขาย การจั
การลูกค้นชีาวิตและความแตกต่า
1.1 หลักพืด
้นฐานของการประกั
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ด ประเภท และแบบของการประกั
และการให้คาแนะนาด้1.3าชนินประกั
นชีวิต นชีวิต

1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
อาจารย์สุนิดา พริบไหว
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
เจษฎา
1.7อาจารย์
กองทุนประกั
นชีวิตสุนันท์ชัย

แนวคิด

1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ถอนได้ทุกวัน
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ประเทศชาติ
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
อินชัวร์รันซ์
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

บัตาหรั
ิในการขาย
การจัดการลู
3-2 คู่มแนวทางปฏิ
ือปฏิบัติงานส
บตัวแทนประกั
นชีวิตกค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันชีวิต 3-3

บทที่ 3 แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันชีวติ

พลต่อการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันชีวิต
เรื่องที่

ตช.0
(1 ชั่วโมง 30 นาที)

3.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
3.2 ช่องทางและแนวทางในการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
สู่ อาชี พ ตั วแทนประกัน ชีวิต3.3
นั้ นการรู
เปิ ด กว้
ีข้อจ ากัดด้างความสั
านอาชีพมและการศึ
้จักาลูงกไม่
ค้ามและการสร้
พันธ์ กษา ด้ วยเหตุ
สร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุก3.4
คนทีการให้
่เข้ามาในอาชี
ยนรู้เหมืาประกั
อนกันนชีเปรี
คาแนะนพาด้เรีานการท
วิตยบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
คาร ในธุรกิจมีคากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
รกิจประกันชีวิต ในอัแนวคิ
นที่จะสามารถน
าความรู้ไปใช้ในการทางานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และทา
ด
อิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์
ต่ออไปนี
้
1. ปัปจระกั
จัยทีน่มชีีอวิทิตธิพดังลต่
การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันชีวิต ได้แก่ 1) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
านเศรษฐกิจ
อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 2) ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย สังคม
านสังคม
ผู้สูงอายุและสังคมปัจเจก 3) ปัจจัยด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ และ
และ4)4)การสนั
ปั จ จั ยบด้สนุาน
านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครั
ว บธุรสนุ
กิฐจทางมาตรการภาษี
การสนั
นของภาครัฐทางมาตรการภาษี
ค่าาลดหย่
อนต่าง ๆานวณหั
และการค�
าลดหย่
อนเบีนชีย้ วประกั
ของภาครั
ค่าลดหย่อนต่
ง ๆ และการค
กค่ำานวณหั
ลดหย่กอค่นเบี
้ยประกั
ิต นชีวติ
านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี
2. ช่องทางและแนวทางการขาย มีแนวปฏิบัติงานแตกต่างกัน ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด

ของแต่ละช่องทาง ให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เอกสารประกอบการเสนอขายที่ถูกต้องตาม
รษฐกิจ
กฎหมายกาหนด
อเป็นสินค้าทางการเงินที่สาคั3.ญชนิการรู
ดหนึ้ จ่งั กในระบบเศรษฐกิ
ที่มอุ่งงค์
เน้นคด้วามรู
านการบริ
หารความเสี
ลู ก ค้ า จ าเป็ น ต้ อจ งมี
้ ห ลายส่
ว น ได้ แ ก่่ยงด้ า นประชากร จิ ต วิ ท ยา การด าเนิ น ชี วิ ต
นองความต้ องการด้ า นการเงินพฤติ
ส่ ว นบุกรรมการใช้
คคล จึ งมีสคื่อวามเกี
่ ย วข้ องกัอมทางสั
บ ปั จ จั ยงคมและวั
ด้ า นเศรษฐกิ
จ ใน สาหรับด้านการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งเป็น
สภาพแวดล้
ฒนธรรม
หลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยทักอัษะส
ตราเงิาคันญ
เฟ้จะประกอบไปด้
อ และผลิตภัณฑ์วมยวลรวมในประเทศ
การเปิดเผยตนเอง การไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทักษะการสื่อสารความ
กเบี้ย ธนาคารเป็ นสถาบั นการเงิเข้นาทีใจ่ เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจาวันและมี ความสาคัญ ในระบบ
องธนาคารคือรับ ฝากเงิน ปล่
ยสิ นเชืค่ อาแนะน
เป็ น ตัาวกลางในการท
4. อการให้
ตัวแทนประกันาธุ
ชีวริตกรรมทางการเงิ
ควรทราบความต้นอโดยมี
งการด้านการเงินของแต่ละช่วงอายุ การคานวณ
ย เป็นผู้กากับดูแล ผลตอบแทนทีจ่ธานวนเงิ
นาคารให้
กับผู้ฝากเงินชีนวคืิตอทีดอกเบี
้ยในอัการค
ตราทีานวณเงิ
่แตกต่างกันทีน่ตาม
นเอาประกั
่ เหมาะสม
ต้องการหลังเกษี ยณเบื้องต้น การให้คาแนะนา
ก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่
วงระยะเวลาขณะนั
ราดอกเบี
้ยมีแกซล
ารเปลี
แบบยู
นิต ลิงค์ ไลฟ์ อิน้ ชัและอั
วรันซ์ตแบบยู
นิเวอร์
ไลฟ์่ยนแปลง
อินชัวรันซ์

นโยบายการเงิน (กนง.)
เป็นคณะกรรมการหลั กของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
วัตถุปซึ่งระสงค์
หนดทิศทางของนโยบายการเงิ
และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
เมืน่อศึตามสภาพเศรษฐกิ
กษาบทที่ 3 จบแล้จวของประเทศ
ผู้ศึกษาสามารถ
ย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริ
จะเป็
นผู้กาหนดอัตราดอกเบี
้ยนโยบาย
1. อธิมาณเงิ
บายปันจไหลเข้
จัยที่มาีอ-ออก
ิทธิพลต่
อการเสนอขายกรมธรรม์
ประกั
นชีวิตได้
กณฑ์ อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยั
องไปรวมต้
นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่
งขัน
2. อธิงบต้ายช่
องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตได้
หมดเป็นปัจจัยในการกาหนดดอกเบี
้ยของธนาคาร าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้
3. อธิบายแนวทางการท
าย (Policy Rate) หมายถึง 4.อัตอธิ
ราดอกเบี
้ยที่ธนาคารกลางของแต่
ละประเทศก
บายแนวทางการให้
คาแนะนาด้านการท
าประกัาหนดขึ
นชีวิตได้้นเป็น
ยอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว
จุบันกาหนดให้อัตราดอกเบี้ยสาหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day)

ะกรรมการกำกับและส่
การประกอบธุ
รกิจประกันภัย ห้าบมนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขงสิเสริ
ทธิม์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
และส่งเสริ
มการประกอบธุรกิจประกันาภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

แนวทางปฏิบัติในการขาย การจั1-2
ดการลู
า และการให้
คาแนะน
าด้านประกั
คู่มกือค้ปฏิ
บัติงานสาหรั
บตัวแทนประกั
นชีนวชีิตวิต 3-3

บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส
เรื่องที่ 3.1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ปเรืระกั
นชีวิต
่องที่

1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
การเริ่ม ต้ น เข้าสู่ อาชี พ ตั วแทนประกัน ชีวิต นั้ น เปิ ด กว้ าง ไม่ มีข้อจ ากัดด้1.3
านอาชี
กษา ด้ วยเหตุ
ชนิดพ และการศึ
ประเภท และแบบของการประกั
นชีวิต
ดังกล่าว จึงจาเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมื
อ
นกั
น
เปรี
ย
บเสมื
อ
นเสาเข็
ม
ซึ
่
ง
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีคากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่1.5
มีพื้สันญฐาน
ไม่่มมเติีก้ามวหน้
า) าและเพื
่อ
ญาเพิ
แนบท้
ยกรมธรรม์
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถนาความรู้ไปใช้ในการท1.6
างานได้
ทันที จึงต้ดอจงเรี
ยนรู
้และท
า บโตของอุตสาห
ช่องทางการจั
าหน่
ายกั
บการเติ
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 1.7 กองทุนประกันชีวิต
1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
2. ปัจจัยทางด้านสังคม
แนวคิด
3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
ถอนได้ทุกวัน
ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่สาคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ 2.ที่มุ่งธุเน้รกินจด้ประกั
านการบริ
นชีวหิตารความเสี
มีประโยชน์่ยงทั้งในเรื่องให้ความ
ส่ ว นบุ ค คลและตอบสนองความต้ องการด้ า นการเงิน ส่ ว นบุ คคล จึ งมี ค วามเกี่ ย วข้ประโยชน์
องกั บ ปั จ จัใยนด้
ด้ าานเศรษฐกิ
จ ใน
นการพั ฒ นาเศรษฐกิ
จ และสั งคม
ชีวิตประจาวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มประกอบด้
วลรวมในประเทศ
ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
1.1 อัต ราดอกเบี้ย ธนาคารเป็ นสถาบั นการเงินที่ เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจาวัประเทศชาติ
นและมี ความสาคัญ ในระบบ
เศรษฐกิจ หน้ าที่ หลั กของธนาคารคือรับ ฝากเงิน ปล่อยสิ นเชื่ อ เป็ น ตัวกลางในการท
าธุรกรรมทางการเงิ
3. การประกั
นชีวิตแบ่งได้นเป็โดยมี
น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้กากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี
้ยในอัคืตอราที
่แตกต่างกันญตาม
ประเภท
ประเภทสามั
ประเภทอุตสาหกรรม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตเป็ราดอกเบี
้ยมีการเปลี่ยคืนแปลง
น 4 แบบมาตรฐาน
อ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
อยู่ตลอดเวลา
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลั กของธนาคารแห่
(ธปท.) เป็น
อินชังวประเทศไทย
ร์รันซ์
ผู้รับผิดชอบด้านการกาหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
และดูทิศปทางอั
4. ในกรมธรรม์
ระกันตราดอกเบี
ชีวิตจะมีเ้ยงื่อนไขและข้อกาหน
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า -ออก จะเป็นผูเอาประกั
้กาหนดอัตนราดอกเบี
ภัย ได้ แก่้ยนโยบาย
การแถลงข้อความจริง กา
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์ อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเองเป็ความสามารถในการแข่
นต้น ตลอดจนการใช้สิทงขัธิเนกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการกาหนดดอกเบี้ยของธนาคาร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่
ละประเทศก
าหนดขึ
้นเป็น ประกันชีวิต คือส
5. สัญญาเพิ
่มเติมแนบท้
ายกรมธรรม์
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินความคุ
กู้ ดอกเบี
้ยเงินฝาก หรืออจากสั
แม้แต่ญญาประกันชีวิต
้มครองนอกเหนื
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว
สาหรับประเทศไทย ปัจจุบันกาหนดให้อัตราดอกเบี้ยสาหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day)

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
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บัตาหรั
ิในการขาย
การจัดการลู
3-4 คู่มแนวทางปฏิ
ือปฏิบัติงานส
บตัวแทนประกั
นชีวิตกค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันชีวิต 3-3

เป็นตัวแทนของดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งโดยหลักการแล้ว คณะกรรมการนโยบายการเงิน มักจะดาเนินนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลาย (ลดดอกเบี้ยให้ต่า) ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่าหรือในช่วงที่เงินเฟ้อภายในประเทศลดต่าลงเพื่อกระตุ้น
การฟื้ น ตัวของเศรษฐกิจ และในทางกลั บ กั น จะใช้ น โยบายการเงิน แบบตึงตั ว (เพิ่ ม ดอกเบี้ ยให้ สู งขึ้น) เพื่ อชะลอ
การเติบโตของเศรษฐกิจที่ร้อนแรงเกินไป ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการบริหารเศรษฐกิจ
จากผลการวิจัยของสถาบันต่าง ๆ เกี่ยวกับความเข้าใจในการเงินและการลงทุน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ
ใจถึางงความเสี
ราดอกเบี
้ย (Interest
Risk) ที่ผันแปรตลอดเวลา แต่ละรอบของการ
สู่ อาชี พ ตั วแทนประกั
น ชีวิตยันัง้ นไม่เปิเข้ดากว้
ไม่ มีข้อ่ยจงด้
ากัาดนอั
ด้ าตนอาชี
พ และการศึ
กษา Rate
ด้ วยเหตุ
เปลีก่ยับนแปลง
ระยะเวลาหลายปี
ตราดอกเบี
้ยอยู่ใอนช่
วงขาลง
สร้างความรู้พื้นฐานให้
ทุกคนทีจะใช้
่เข้ามาในอาชี
พ เรียนรู้เหากอั
หมือนกั
น เปรียบเสมื
นเสาเข็
ม ซึช่่งวงเวลาดังกล่าวประชาชนที่เกษียณอายุ จะ
พาดอกเบี
เพื่อเป็นรายได้
หากมีาก) ารวางแผนทางการเงิ
นในการรับความเสี่ยงของอัตรา
คาร ในธุรกิจมีคากล่ไม่าสวว่ามารถพึ
า “No่งBasic,
No้ยAdvance”
(ไม่ในการเลี
มีพื้นฐาน้ยงชีไม่พมแต่
ีก้าวหน้
และเพื่อ
้ย การประกัาความรู
นชีวิตจะเป็
่องมือางานได้
ทางการเงิ
่งทีย่สนรู
ามารถช่
รกิจประกันชีวิต ในอัดอกเบี
นที่จะสามารถน
้ไปใช้นใเครื
นการท
ทันทีนชนิ
จึงดต้หนึ
องเรี
้และทวายรองรับความเสี่ยงดังกล่าวได้ เพราะบริษัท
ประกันชีวิตจะเน้
นการลงทุ
อิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์
ประกั
นชีวิต ดันงในระยะยาว
ต่อไปนี้ ซึ่งเป็นการป้องกันความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในอนาคต
ในธุรกิจประกันชีวิต มีการใช้อัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ในระยะยาว ตามที่ คปภ. ประกาศ เพื่อเป็นเกณฑ์
านเศรษฐกิจ
อ้างอิงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ในการคานวณต้นทุนและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ มีนักคณิตศาสตร์
านสังคม
ย เป็ น ผูว้ คธุานวณจั
านความต้องการส่วประกั
นบุคคลน ภัครอบครั
รกิจ ด ท า เพื่ อให้ ได้ เบี้ ย ประกั น ชี วิ ต ที่ เป็ น ธรรมต่ อผู้ บ ริโภค โดยปกติ แ ล้ ว เบี้ ย ประกัน ชี วิ ต
ประกอบด้
วย 3 ส่วนหลักคือ อัตรามรณะ (Mortality Rate) ค่าใช้จ่ายของบริษัท (Loading) อัตราผลผลตอบแทน
านการสนับสนุนของภาครั
ฐทางมาตรการภาษี
จากการลงทุน (Investment Return) หลังจากคานวณอัตราเบี้ยประกันชีวิตเสร็จสิ้นแล้ว ต้องนาไปขออนุมัติจาก
สานักงาน คปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ก่อนนาไปเสนอขายต่อประชาชน
รษฐกิจ
่ยงด้านอัตจราดอกเบี
Risk) ่ยสามารถใช้
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบบ
อเป็นสินค้าทางการเงินที่สาคัการบริ
ญชนิดหหนึารความเสี
่งในระบบเศรษฐกิ
ที่มุ่งเน้น้ยด้า(Interest
นการบริหRate
ารความเสี
ง
(ลดหย่
นภาษี
นิเวอร์่ ย วข้
แซลองกัไลฟ์
ซ์ เป็นเครืจ่อใน
งมือทางการเงิน ช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้
นองความต้ องการด้บาานาญ
นการเงิ
น ส่ วอนบุ
คคลได้จึ) งแบบยู
มี ค วามเกี
บ ปัอิจนจัชัยวด้รัานนเศรษฐกิ
บริษัท้ยประกั
นชีวนิตเฟ้เป็อนและผลิ
ผู้รับความเสี
งกล่าวไว้ เพราะบริษัทประกันชีวิตมีการบริหารความเสี่ยงในระยะยาวทีด่ ี
หลายปัจจัย ได้แก่ อัโดยให้
ตราดอกเบี
อัตราเงิ
ตภัณ่ยฑ์งดั
มวลรวมในประเทศ
นที่ มาวัีประสบการณ์
และมี
รอบการลงทุ นตาม พ.ร.บ. ประกันชี วิต กากับอี ก
กเบี้ย ธนาคารเป็ นโดยมี
สถาบัคนณะกรรมการบริ
การเงินที่ เกี่ยวข้หอารการลงทุ
งกับ ชีวิตประจ
นและมี ความส
าคัญกในระบบ
ชั้นหนึน่ง ปล่
เพื่ออสร้ยสิางความยั
รกิจและรับผิาธุ
ดชอบต่
อผู้เอาประกันนภัโดยมี
ยในอนาคต
องธนาคารคือรับ ฝากเงิ
นเชื่ อ เป็่งยืนนตัในธุ
วกลางในการท
รกรรมทางการเงิ
ในปี ่ธพ.ศ.
2540กับเกิผู้ฝดากเงิ
วิกฤตเศรษฐกิ
ากุ้ง่แ”ตกต่
ธุรกิาจงกัต่นางตาม
ๆ ต้องประสบปัญ หาทางการเงิน จนสถาบั น
ย เป็นผู้กากับดูแล ผลตอบแทนที
นาคารให้
นคือดอกเบีจ้ย“ต้
ในอัมตยราที
การเงินต่าง ๆ วต้งระยะเวลาขณะนั
องปิดตัวลง คนวัย้นทและอั
างานตกงานมากมาย
ธุรกิจ่ยประกั
นชีวิตก็ประสบปัญ หาเช่นเดียวกัน แต่ ได้รับ
ก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่
ตราดอกเบี้ยมีการเปลี
นแปลง
ผลกระทบไม่มาก จึงยังสามารถดาเนิ นกิจการได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ธุรกิจยังขยายตัวในช่วงเวลาดังกล่าว มี
ยอดขายเพิ
ขึ้น พลิกวิกฤตเป็กนของธนาคารแห่
โอกาสของตัวแทนประกั
นชีวิต(ธปท.)
ในการน
นโยบายการเงิน (กนง.)
ซึ่งเป็น่มคณะกรรมการหลั
งประเทศไทย
เป็นาเสนอประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ให้เป็น
ทางเลือกกับนประชาชน
เป็น การสร้
างความเชื่อและดู
มั่นในสถาบั
น ก่อ้ยให้เกิดการหมุนเวียนเงินและการลงทุนของ
หนดทิศทางของนโยบายการเงิ
ตามสภาพเศรษฐกิ
จของประเทศ
ทิศทางอันการเงิ
ตราดอกเบี
บริษลัทของปริ
ประกันมชีาณเงิ
วิตในระบบเศรษฐกิ
ซึ่งถืนอเป็
กรณีศึกตษาทางธุ
ที่สาคัญอย่างหนึ่ง
ย เพื่อให้เกิดความสมดุ
นไหลเข้า -ออกจจะเป็
ผู้กนาหนดอั
ราดอกเบีรกิ้ยจนโยบาย
1.2 อังต้ตอราเงิ
นเฟ้อ น(Inflation
Rate)
หมายถึง การที่ระดับราคาของสิ
นค้าหรือการบริการในช่วงระยะเวลา
กณฑ์ อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยั
งไปรวมต้
ทุนของตนเอง
ความสามารถในการแข่
งขัน
หนึ่งาหนดดอกเบี
ราคาสูงขึ้นเรื้ย่อของธนาคาร
ย ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหน่วยวัดในรูปแบบของอัตราร้อยละจากดัชนีราคา เงินเฟ้อเป็นภาวะตรง
หมดเป็นปัจจัยในการก
ามกับภาวะเงิ
นฝืด ้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศกาหนดขึ้นเป็น
าย (Policy Rate) ข้หมายถึ
ง อัตราดอกเบี
อัตราเงินเฟ้อวทั่า่วจะเป็
ไปสอดคล้
องกั้ยบเงิค่นากูครองชี
พของประชาชน
ยอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ภายในประเทศไม่
นดอกเบี
้ ดอกเบี
้ยเงินฝาก หรือซึแม้่งมีแผต่ลต่อการตัดสินใจของภาคธุรกิจ เช่น การตั้ง
ค้าและบริ
การ การตั่ยดนแปลงของอั
สินใจบริโภคและการออมของครั
วเรืงอกล่
น และการตั
ดสินใจลงทุน ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558)
ทุนในพันธบัตร มีแราคาสิ
นวโน้มนจะขยั
บตามการเปลี
ตราดอกเบี้ยนโยบายดั
าว
รัฐบาลก้ยาหนดให้
อัตราเงิน เฟ้้อคือนทัพั่วนไปเฉลี
ที่ร้อธปท.
ยละ 2.5
เป็นเป้าหมายในการกาหนดนโยบายการเงิน
จุบันกาหนดให้อัตราดอกเบี
สาหรับธุใรช้กรรมการซื
ธบัตร่ย1รายปี
วันของ
(R/P±1.5
1 Day)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน จะมีความผันผวนน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป แต่สะท้อนค่าครองชีพของประชาชนได้น้อยกว่า

พลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต

ะกรรมการกำกับและส่
การประกอบธุ
รกิจประกันภัย ห้าบมนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขงสิเสริ
ทธิม์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
และส่งเสริ
มการประกอบธุรกิจประกันาภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

แนวทางปฏิบัติในการขาย การจั1-2
ดการลู
า และการให้
คาแนะน
าด้านประกั
คู่มกือค้ปฏิ
บัติงานสาหรั
บตัวแทนประกั
นชีนวชีิตวิต 3-5

เพราะไม่ครอบคลุมรายการสินค้าที่จาเป็น เช่น พลังงานและอาหารสด ซึบทที
่งมีสัด่ส่1วนถึ
งร้อยละ 27 ของตะกร้
าเงินนชีเฟ้วอติ และสรุ ปสาระส
ภาพรวมของธุ
รกิจประกั
(กลุ่มของสินค้าและบริการที่นามาคานวณหาดัชนีราคาผู้บริโภค)
หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแต่เพียงเล็กน้อยเป็นปกติก็จะสร้างสิ่งจูงใจแก่ผู้ประกอบการ แต่หากเพิ่มขึ้นมากและ
เรื่องที่
ผันผวนก็จะสร้างความไม่แน่นอนและก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการครองชีพของประชาชน และ
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
การขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็นแนวทางในการคาดการณ์ราคาสินค้าในอนาคตว่าจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร โดยปกติแล้ว
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
ราคาสินค้าในปีปัจจุบันย่อมถูกกว่าราคาสินค้าในอนาคต สังเกตง่าย ๆ ว่ากล้วยน้าว้า 1 หวีในอดีตมีราคาถูกกว่ากล้วย
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
น้าว้าในปัจจุบัน การเสนอขายทุนประกันชีวิตที่ไม่มีการคานวณจานวนเงินเอาประกันชีวิตที่เหมาะสม ผู้มุ่งหวังมักจะ
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ปฏิเสธการซื้อ ด้วยเห็นว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตไม่มีคุณค่ามากพอ เช่นในอดีต มีการขายจานวนเงินเอาประกันชีวิต
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
50,000 บาท ในขณะนั้นอาจเห็นว่าเงิน 50,000 บาท มากพอสาหรับผู้เอาประกัน ภัย แต่เมื่อเวลาผ่านไป 15 ปี เงิน
1.7 กองทุนประกันชีวิต
50,000 บาทนั้น จะมีค่าน้อยเกินไปไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินในปัจจุบันได้ เมื่อสอบถามผู้เอา
ประกันภัยที่ทาประกันภัยไว้ในอดีต พบว่า หากย้อนเวลาได้คนส่วนใหญ่จะรู้สึกเสียดายทีท่ าประกันชีวิตด้วยจานวนเงิน
ด นเอาประกันชีวิต
เอาประกันชีวิตน้อยเกินไป ข้างต้นเป็นตัวอย่างอิทธิพลของอัตราเงินเฟ้อต่อแนวคิ
จานวนเงิ
1. การประกั
ชีวิตใช้นหเอาประกั
ลั กการพืน้ นฐาน ได้แก่ หลักส
การทาความเข้าใจถึงผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อต่อการดารงชีวิต และสามารถค
านวณจนานวนเงิ
กการใช้
านวนเงินหรืการประกั
ชีวิตที่เหมาะสมต่อผู้เอาประกันภัย เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงของอัตราเงินเฟ้อทีหลั่จะเกิ
ดขึ้นจในอนาคต
อการ นชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ
้มครองชี
พร้อนมรั
ให้คาแนะนาเพื่อสร้างความมั่งคั่งผ่านการทาประกันชีวิตแบบที่มีการลงทุน ซึ่งเป็นอีกทางเลื
อกหนึ
่งที่ธุรกิวจิตประกั
ชีวบิตสิทธิประโยชน์ทาง
ถอนได้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพียงเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุ
นทีท่เุกกิวัดนขึ้นได้
2. หมายถึ
ธุรกิจประกั
วิตมีประโยชน์
1.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ง มูลนค่าชีตลาดของสิ
นค้าทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์
ในด้วายทรั
นการพั
ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
และบริการขั้นสุดท้ายที่ถูกผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยไม่คานึงว่าผลผลิตนั้นจะผลิ
ตขึ้นมาด้
พยากรของ
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ชาติใด ใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงมาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศนั้น ๆ
จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาพบว่า ช่วงที่มีการขยายการเติบโตของ GDP สูงอย่ประเทศชาติ
างต่อเนื่อง ประชาชนมีรายได้
3.
การประกั
แบ่ญงได้แต่เป็ในช่
น ว2งชนิด คือ ชนิดมีเงิน
มากและต้องการหาแหล่งเงินออม จะมีผลต่อการซื้อประกันชีวิตรายใหม่ (New Business) อย่างมีนนชีัยวสิตาคั
ประเภท
อ ประเภทสามั
ญ าประเภทอุ
ตสาหกรรม
ที่ GDP เติบโตลดลง จะมีผลทาให้การซื้อประกันชีวิตรายใหม่ลดลง แต่โดยที่ลักษณะของธุ
รกิจคืประกั
นชีวิตแตกต่
ง
เป็น 4ก แบบมาตรฐาน
คือนแบบชั
จากธุรกิจอื่น แม้ GDP บางช่วงมีแนวโน้มลดลง แต่ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิตมากนั
เพราะผู้เอาประกั
ชีวิต ่วระยะเวลา แบบ
แบบบ
งมีแบบพิ
รายเก่าจะนาส่งเบี้ยประกันชีวิตปีต่ออายุ (Renewal Premium) เพื่อรักษากรมธรรม์ประกั
นชีานาญ
วิตให้คและยั
งอยู่ เพราะกั
งวลเศษอีก คือ แบบยูน
ันซ์น เพราะประชาชนมี
ว่าจะไม่ได้รับความคุ้มครอง แต่ในบางปีกลับพบว่า มีการซื้อประกันชีวิตรายใหม่เพิ่มขึ้นอิเช่นนชัเดีวร์ยรวกั
4. ในกรมธรรม์
ประกั
นชีวิตจะมี่จเงืะ่อนไขและข้อกาหน
ความมั่นใจในธุรกิจประกันชีวิต ว่ามีความมั่นคงสูงและให้ผลตอบแทนดีกว่าการออมเงิ
นรูปแบบอื
่น สามารถที
ย วได้ง แGDP
ก่ การแถลงข้
ปกป้องเงินของผู้เอาประกันภัยได้ และจ่ายเงินคืนแก่ผู้เอาประกันภัยตามเวลา อีกเหตุเอาประกั
ผลหนึ่งคืนอภัในช่
ลดลง อความจริง กา
ตลอดจนการใช้สนิทชีธิวเิตกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
คนส่วนใหญ่จะหาอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม โดยเข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตมากขึ้นเป็จึนงเกิต้นดผลการขายประกั
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

2. ปัจจัยทางด้านสังคม

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ว่าจะไม่ได้รับความคุ้มครอง แต่ในบางปีกลับพบว่า มีการซื้อประกันชีวิตรายใหม่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะประชาชนมี
ความมั่นใจในธุรกิจประกันชีวิต ว่ามีความมั่นคงสูงและให้ผลตอบแทนดีกว่าการออมเงินรูปแบบอื่น สามารถที่จะ
ปกป้องเงินของผู้เอาประกันภัยได้ และจ่ายเงินคืนแก่ผู้เอาประกันภัยตามเวลา อีกเหตุผลหนึ่งคือในช่วง GDP ลดลง
คนส่วนใหญ่จะหาอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม โดยเข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตมากขึ้น จึงเกิดผลการขายประกันชีวิต
บวัตยาหรั
ิในการขาย
ดการลู
และการให้คบาแนะน
าด้ารนประกั
นชีวนิต ชี3-3
3-6
ปฏิบัติงานส
นผชีลหนึ
วิตกค้า่งในการเติ
มากขึคู่มแนวทางปฏิ
้นือตามไปด้
ซึบ่งตัเป็วแทนประกั
นอีการจั
กเหตุ
โตของธุ
กิจประกั
วิต
3-6 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

2. ปัจจัยการอยู
ทางด้่รา่วนสั
คม ษย์ มีพลวัตด้านการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
มกันงของมนุ

วัฒนธรรมการอยู
ที่พัฒ่รนาอย่
งต่อเนื่อษงย์ทีมี่จพะส่ลวังผลกระทบต่
อความเป็
นอยู่ตอุลอดเวลา
ปนิสัยและพฤติ
กในสั
งคมนั้น ๆ
่วมกันาของมนุ
ตด้านการเปลี
่ยนแปลงอยู
โดยเกีก่ยรรมของสมาชิ
วพันกับเศรษฐกิ
จ เทคโนโลยี
กระแสการเปลี
่ยนแปลงของสั
กอยู่ 2 ประการที
่เห็นนเด่อยูนชั่ อุดปคืนิอสัยและพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมนั้น ๆ
วัโดยมี
ฒนธรรม
ที่พัฒนาอย่
างต่อเนื่อง ทีง่จคมหลั
ะส่งผลกระทบต่
อความเป็
2.1 การก้
าวเข้
าสู่สังคมผู้สงู คมหลั
อายุ
่ยนแปลงของสั
กอยูงเสริ
่ 2 มประการที
่เห็นเด่
ด คือนภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิโดยมี
ขสิทกธิ์ ระแสการเปลี
ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
บและส่
การประกอบธุ
รกินจชัประกั
2.2 การก้
การปรัาวเข้
บเปลี
่ความเป็
2.1
าสู่ย่สนสู
ังคมผู
้สูงอายุนสังคมปัจเจก
ยดมี
2.2
บาเปลี
งคมปัพจเจก
สู่ อาชี พ ตั วแทนประกัน ชีวิตรายละเอี
นั้ นการปรั
เปิ ด กว้
งดังไม่นี่ย้มนสูีข้อ่คจวามเป็
ากัดด้นาสันอาชี
และการศึกษา ด้ วยเหตุ
2.1
การก้
า
วเข้
า
สู
่
ส
ั
ง
คมผู
้
ส
ู
ง
อายุ
(Aging
จากการวิ
ดมีดังนี้ พ เรียนรู้เหมือนกัน เปรีSociety)
สร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกรายละเอี
คนที่เข้ายมาในอาชี
ยบเสมือนเสาเข็
ม ซึจ่งัยของ รศ.ดร.วาสนา อิ่มเอม (2557) ผู้ช่วย
ทนกองทุ
ประชากรแห่
า ประเทศไทยมี
ร้อยละของประชากรเป็
นผู้ทผูี่ม้ชีอ่วายุย
2.1นBasic,
การก้าNo
วเข้าAdvance”
สูง่สหประชาชาติ
สังคมผู้สูง(ไม่
อายุ
(Aging
จ่อัยของ รศ.ดร.วาสนา
อิ่มเอม (2557)
คาร ในธุรกิจมีคากล่ผู้แาวว่
า “No
มีพประจ
ื้นฐานาประเทศไทยพบว่
ไม่Society)
มีก้าวหน้าจากการวิ
) และเพื
า 60นปีประชากรแห่
สูงเป็าความรู
นอันดั้ไบงปใช้
สองในกลุ
โตของประชากรสูงวันยผูของไทย
ผู้แนทนกองทุ
สหประชาชาติ
ประจทาประเทศไทยพบว่
ประเทศไทยมี
้ที่มีอายุ
รกิจประกันชีวิต ในอัมากกว่
ที่จะสามารถน
ในการท่มประเทศอาเซี
างานได้
ันที ยจึนรองจากสิ
งต้องเรียนรูงคโปร์
้แา ละท
าอัตราการเติร้อบยละของประชากรเป็
จะเพิ
อย่ปีาปงรวดเร็
าในอี
15 ปีข้างหน้ยานรองจากสิ
จึงมีความสงคโปร์
าคัญอย่อัตางยิ
่ง ที่ประชาชนจะต้
องมีการเตรี
มความ
มากกว่่มขึา้น60
สระกั
ูงเป็นวอัชีเป็
นวิตดันบดัสองเท่
สองในกลุ
ราการเติ
บโตของประชากรสู
งวัยยของไทย
อิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์
งต่อไปนี
้ ่มกประเทศอาเซี
พร้
อมก่
่วัยสูงอายุ
้งในด้าานการเงิ
น การออม
สุขภาพที
่ดี างยิ่ง ที่ประชาชนจะต้องมีการเตรียมความ
จะเพิ
่มขึอ้นนเข้
อย่าสูงรวดเร็
วเป็นทัสองเท่
ในอีก 15
ปีข้างหน้และการมี
า จึงมีความส
าคัญอย่
านเศรษฐกิจ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ทั้งในด้านการเงิน การออม และการมีสุขภาพที่ดี
านสังคม
านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ
านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี

พลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต

รษฐกิจ

อเป็นสินค้าทางการเงินที่สาคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
นองความต้ องการด้ า นการเงิน ส่ ว นบุ คคล จึ งมี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิจ ใน
หลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
กเบี้ย ธนาคารเป็ นสถาบั นการเงินที่ เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจาวันและมี ความสาคัญ ในระบบ
องธนาคารคือรับ ฝากเงิน ปล่อยสิ นเชื่ อ เป็ น ตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ย เป็นผู้กากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับภาพที
ผู้ฝากเงิ่ 3.1
นคืร้ออดอกเบี
้ยในอัตราที่แตกต่
นตาม
ยละของประชากรที
่อายุมางกั
ากกว่
า 60 ปี ในอาเซียน
ก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่
วงระยะเวลาขณะนั
้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
ที่มา: UN World Population
Aging.
(2013).
ภาพที
่ 3.1 ร้อยละของประชากรที่อายุมากกว่า 60 ปี ในอาเซียน
ที่มา: UN World Population Aging. (2013).

นโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็ในปี
นคณะกรรมการหลั
งประเทศไทย
พ.ศ. 2564 (ค.ศ.กของธนาคารแห่
2021) ประเทศไทยจะเข้
าสู่สัง(ธปท.)
คมสูงวัยเป็อย่นางสมบูรณ์ โดยจะมีจานวนผู้สูงวัยมากกว่า
หนดทิศทางของนโยบายการเงิ
นคิตามสภาพเศรษฐกิ
จ2021)
ของประเทศ
และดูท1ิศทางอั
ราดอกเบี
13 ล้านคน
ดพ.ศ.
เป็นประมาณร้
20 ประเทศไทยจะเข้
หรือประมาณ
ในาสู5่สัตงของประชากรทั
้งประเทศ
ในปี
2564 (ค.ศ.อยละ
คมสู
งวัยอย่้ย างสมบู
รณ์ โดยจะมีจานวนผู้สูงวัยมากกว่า
ย เพื่อให้เกิดความสมดุ
นไหลเข้า -ออก
าหนดอัต1ราดอกเบี
้ยนโยบาย ้งประเทศ
13 ล้ลาของปริ
นคน คิมดาณเงิ
เป็นประมาณร้
อยละ จะเป็
20 หรืนผูอ้กประมาณ
ใน 5 ของประชากรทั
กณฑ์ อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน
หมดเป็นปัจจัยในการกาหนดดอกเบี้ยของธนาคาร
าย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศกาหนดขึ้นเป็น
ยอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว
จุบันกาหนดให้อัตราดอกเบี้ยสาหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day)

ะกรรมการกำกับและส่
การประกอบธุ
รกิจประกันภัย ห้าบมนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขงสิเสริ
ทธิม์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
และส่งเสริ
มการประกอบธุรกิจประกันาภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

แนวทางปฏิบัติในการขาย การจั1-2
ดการลู
า และการให้
คาแนะน
าด้านประกั
คู่มกือค้ปฏิ
บัติงานสาหรั
บตัวแทนประกั
นชีนวชีิตวิต 3-7

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าในอนาคตประเทศไทยจะประสบกับบทที
ปัญหาต่
าง ๆ ซึ่งจะก่อให้รเกิกิดจผลกระทบใน
่ 1 ภาพรวมของธุ
ประกันชีวติ และสรุปสาระส
ด้านลบต่อคนไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจจนมีรายได้พ้นระดับรายได้ปานกลาง
หรือที่เรียกกันว่า “ติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง” เพราะเราจะกลายเป็นประเทศที่ “แก่ก่อนรวย” และ “แก่โดยยัง
เรื่องที่
ไม่มีระบบสวัสดิการสังคมรองรับอย่างเพียงพอ”
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
ปัญหาสังคมผู้สูงวัยที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว จะทาให้บทบาทของตัวแทนประกันชีวิตมีส่วนสาคัญในการแนะนาให้
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประชาชนเตรียมตัว เตรียมความพร้อมด้านการเงินและบริหารความเสี่ยงภัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันปัญหาที่คนส่วน
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
ใหญ่ยังไม่ตระหนักในอนาคต ด้วยการนาเสนอเครื่องมือทางการเงินส่วนบุคคล ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกัน
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
แบบสะสมทรัพย์และแบบบานาญ รวมถึงประกันชีวิตควบการลงทุนต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
สังคมผู้ สูงอายุ จะเป็ น ปั ญ หาใหญ่ ของสังคมไทยในอนาคต แต่ เป็ น โอกาสที่ ดี ของธุ รกิจ ประกัน ชีวิ ต ที่ จ ะ
1.7 กองทุนประกันชีวิต
สามารถขยายธุรกิจได้อีกมากตามแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ตัวแทนประกันชีวิตจะเป็นผู้มีส่วนช่วยเหลือคนจานวนมากให้
ตระหนักถึงปัญหา วางแผนการเงินเพื่อเตรียมพร้อมกับรูปแบบการดาเนินชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
แนวคิองดมีแนวโน้มสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อ
2.2 การปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นสังคมปัจเจก ความเป็นอยู่แบบคนเมื
1. กการประกั
วิตใช้ดวิหถลัีชกีวการพื
วิถีชีวิตความเป็นอยู่และปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปทั้งการทางานและลั
ษณะอาชีพน ชีจะเกิ
ิตแบบ้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ต่างคนต่างอยู่ แบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น จาเป็นต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น
ชีวฐิตเอกชน
จะคุ้มครองชี
ทางเลือกในการรักษาพยาบาลที่มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งในโรงพยาบาลของรั
แต่ก็มวีคิต่าพร้
ใช้จอ่ามรั
ยสูบงสิทธิประโยชน์ทาง
ถอนได้ทHub)
ุกวัน ของอาเซียน เกิด
ตามไปด้วย ประกอบกับการผลักดันนโยบายให้ประเทศไทยให้เป็นศูนย์การแพทย์ (Medical
2.งสถานประกอบการที
ธุรกิจประกันชีวิตมีป่สระโยชน์
การแข่งขันด้านคุณภาพและบริการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ จะถูกดึงตัวไปยั
ามารถให้ทั้งในเรื่องให้ความ
ในด้นาองค์
นการพั
ฒ นาเศรษฐกิ
จ และสั งคม
ค่าตอบแทนสูง เครื่องมือที่ทันสมัย ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น ดังนั้นการประกันประโยชน์
สุขภาพจะเป็
ประกอบที
่
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
สาคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ด้วยสภาพสังคมปัจเจกจึงจาเป็นต่อการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุล่วงหน้า ก่อนทีประเทศชาติ
่จะเข้าสู่วัยสูงอายุไม่ว่าจะเป็น
3.
การประกั
ิตแบ่งได้เป็นงวั2ยชนิด คือ ชนิดมีเงิน
การออม การลงทุน การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อ ช่วยลดการใช้จ่ายเกี่ยวกับนสุชีขวภาพในยามสู
ประเภท
คือ ประเภทสามั
ญแประเภทอุ
ตสาหกรรม
อีกทั้งควรมีรายได้ที่แน่นอนจากการทาประกันชีวิตแบบบานาญ ที่ทาให้ผู้สูงอายุมีความมั
่นใจในรายได้
สามารถดู
ล
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
ตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีต่อไป
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
อินชัวร์รันซ์
3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เพื่ อ ให้ เข้ า ใจอย่ า งชั ด เจน จึ ง ขอน าความรู้ บ างส่ ว นจากหนั ง สื อ This I Believe: Concepts of Life
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
Insurance ปี 1987 ของ LIMRA’s Agent Development Library ที่กล่าวถึงนิทานของชาวฮินดูในเรื่องเกี่ยวกับคน
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ตาบอดคลาช้าง โดยขอปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้เนื้อหาง่ายต่อการทาความเข้าใจดังนี้
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
ในกรุงสาวั ต ถีนี้ เคยมี พ ระราชาองค์ห นึ่ ง โปรดความสนุ ก แปลก ๆ ตรัส สั่ งให้ ราชบุ รุษ ไปน าคนตาบอด
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
แต่กาเนิดทั้งหมดมาประชุมกัน ทรงให้นาช้างมาเชือกหนึ่งให้คนตาบอดคลา ราชบุรุษแบ่งคนตาบอดเป็นกลุ่ม แล้ว
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
จัดการให้คลาอวัยวะต่าง ๆ ของช้าง คือ หัว หู งา งวง ตัว เท้า หลัง โคนหาง และปลายหาง แล้วตั้งคาถามว่า ช้างมี
รูปร่างอย่างไร

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

บัตาหรั
ิในการขาย
การจัดการลู
3-8 คู่มแนวทางปฏิ
ือปฏิบัติงานส
บตัวแทนประกั
นชีวิตกค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันชีวิต 3-3

ราชบุรุษจัดการให้คนตาบอดคลาช้างเสร็จแล้ว เข้าเฝ้าพระราชา พระราชาเสด็จไปหาคนตาบอด ตรัสว่า ท่าน
ได้คลาช้างแล้ว ช้างมีรูปร่างเหมือนอะไร คนตาบอดที่คลาหัวช้างกราบทูลว่า ช้างรูปร่างเหมือนหม้อ ผู้ที่คลาหูช้างทูล
ว่าเหมือนกระด้ง ผู้ที่คลางาช้างกราบทูลว่าเหมือนลูกศร ผู้ที่คลางวงช้างกราบทูลว่าเหมือนแขนนาง ผู้ที่คลาตัวช้าง
กราบทูลว่าเหมือนฉางข้าว ผู้ที่คลาเท้าช้างกราบทูลว่าเหมือนเสา ผู้ที่คลาหลังช้างกราบทูลว่าเหมือนแผ่นหิน ผู้ที่คลา
หางช้างกราบทู ลว่าเหมือนสาก ผู้ที่คลาปลายหางกราบทู ลว่าเหมือนไม้ กวาด แต่ละคนกล่าวถึงรูป ร่างของช้างใน
ลักษณะที
สู่ อาชี พ ตั วแทนประกั
น ชีวิต่แนัตกต่
้ น เปิาดงกักว้นาง ไม่ มีข้อจ ากัดด้ านอาชีพ และการศึกษา ด้ วยเหตุ
ท านขึ้ นพมากล่
า วอ้
เพืน่ อ ให้
ล ะคนมี
สร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกการที
คนที่เ่ ยข้กนิ
ามาในอาชี
เรียนรู
้เหมืา งก็
อนกั
เปรีทยราบว่
บเสมืาอแต่
นเสาเข็
ม ซึม่ง ุ ม มองที่ แ ตกต่ า ง เพราะพื้ น ฐานการรับ รู้
ชีวิตของตน
เนื่องจากประกั
ิตเป็นไม่
สินมค้ีกา้าทีวหน้
่มีเอกลั
กษณ์ สามารถมองได้
หลายมุมตามความจาเป็นของ
คาร ในธุรกิจมีคากล่ประสบการณ์
าวว่า “No Basic,
No Advance”
(ไม่มนีพชีื้นวฐาน
า) และเพื
่อ
นภัย โดยประกั
ชีวิตในการท
สามารถท
าหน้าททีัน่ ใทีนการตอบสนองความต้
รกิจประกันชีวิต ในอัผู้เนอาประกั
ที่จะสามารถน
าความรู้ไนปใช้
างานได้
จึงต้องเรียนรู้และทา องการส่วนบุคคล ครอบครัว และธุรกิจได้
ดังนี้
อิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้
3.1 ค่าใช้จ่ ายครั้งสุ ด ท้ ายของชีวิต (To Pay Final Expenses) ถือเป็น การลาจากครั้งสุด ท้ายและให้
านเศรษฐกิจ
เกียรติแก่ผู้ที่จากไป ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตายที่เกิดขึ้นนับวันจะเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเงินจากกรมธรรม์ประกัน
านสังคม
่ทาไว้
จะเป็นว ค่ธุารใช้กิจจ่ายที่แสดงถึงความรับผิดชอบ และช่วยให้ครอบครัวไม่ต้องกังวล
านความต้องการส่วชีนบุวิตคทีคล
ครอบครั
3.2 ค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูและทุนการศึกษาบุตร (To Cover Children’s Expense) บิดามารดาย่อมมีความ
านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี
กังวลและความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ต่อลูก ต้องการให้การศึกษาที่ดีแก่ลูก บิดามารดาล้วนต้องการจัดหาเงินไว้เป็น
ทุนการศึกษาและค่าเลี้ยงดูลูกให้จบการศึกษา และสามารถเลี้ยงดูตนเองได้
รษฐกิจ
ใช้จ่งในระบบเศรษฐกิ
่ายเพื่อทดแทนรายได้
รอบครั
ว (To Replace
Income) หากคู่สามี ภรรยา คนใด
อเป็นสินค้าทางการเงินที่สาคั3.3
ญชนิค่ดาหนึ
จ ที่มคุ่งเน้
นด้านการบริ
หารความเสีSpouse’s
่ยง
่งจากไป
าเป็คนคล
ต้องมี
ก้อนหนึ่ ย่งวข้ทดแทนรายได้
้ที่จากไปก่
นองความต้ องการด้คนหนึ
า นการเงิ
น ส่ วจนบุ
จึ งเมีงิคนวามเกี
องกั บ ปั จ จั ย ด้ขาองผู
นเศรษฐกิ
จ ในอน เพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังยังสามารถดาเนิน
ตรประจ้ยาวัอันตตามปกติ
ไม่ว่าจะเป็
การจ้างคนทาความสะอาดบ้าน การพาลูกไปยังสวนสนุก การ
หลายปัจจัย ได้แก่ อักิตจวัราดอกเบี
ราเงินเฟ้ไอด้ และผลิ
ตภัณนฑ์การหาอาหาร
มวลรวมในประเทศ
บป่อวงกั
ย และมี
ะยะเวลาในการปรั
บตัวเพืาคั่อญหารายได้
กเบี้ย ธนาคารเป็ นพาไปหาหมอในยามเจ็
สถาบั นการเงินที่ เกี่ยวข้
บ ชีวิตรประจ
าวันและมี ความส
ในระบบมาชดเชยสิ่งที่ขาดหายไป
3.4อยสิ
ค่านใช้เชืจ่ อ่ายปลดภาระหนี
้ (To Pay
Debts) บางครอบครั
องธนาคารคือรับ ฝากเงิน ปล่
เป็ น ตัวกลางในการท
าธุรOff
กรรมทางการเงิ
น โดยมี ว มีภาระต้องผ่อนบ้าน ผ่อนสินเชื่อต่าง ๆ
บัตรเครดิต จาเป็
นต้องการเงิ
ประกั
นชีตวราที
ิตไปปลดภาระหนี
้สิน หากเกิดเหตุไม่คาดคิด โดยคนที่กู้เงินจาก
ย เป็นผู้กากับดูแล ผลตอบแทนที
่ธนาคารให้
กับผูน้ฝจากกรมธรรม์
ากเงินคือดอกเบี
้ยในอั
่แตกต่างกันตาม
ไปด้วยอุบัติเหตุวหงระยะเวลาขณะนั
รือโรคร้ายปัจจุบัน้นทันและอั
ใด ตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
ก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่
3.5 รายได้ยามเกษี ยณอายุ (For Retirement Income) เพราะประกันชี วิตเป็น สิน ค้าทางการเงิน ที่ มี
ความเสี
มีผลตอบแทนที่คกาดว่
าจะได้แน่นอน
ตามแบบประกั
นชีวเป็
ิตทีน่ซื้อไว้ หลายครั้ง จะเห็นได้ว่าเงินประกันชีวิต
นโยบายการเงิน (กนง.)
ซึ่ง่ยเป็งต่นาคณะกรรมการหลั
ของธนาคารแห่
งประเทศไทย
(ธปท.)
ตามแผนการเกษี
ยณอายุเป็นเงินจก้ของประเทศ
อนสาคัญที่เป็และดู
นค่าใช้ทจิศ่าทางอั
ย ยามแก่
ชรา ้ย
หนดทิศทางของนโยบายการเงิ
นตามสภาพเศรษฐกิ
ตราดอกเบี
3.6 มเป็าณเงิ
นเงินนทุไหลเข้
นในการซื
รกิจ น(To
Buy aตBusiness
Partner’s Shares) หลายครั้งที่ผู้มุ่งหวังประกอบ
ย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริ
า -ออก้อธุจะเป็
ผู้กาหนดอั
ราดอกเบี้ยนโยบาย
กิจ ในนามห้งต้าองหุงไปรวมต้
้นส่วน/บริ
หากหุ้นส่วความสามารถในการแข่
นผู้ร่วมสร้างธุรกิจมาด้วงยกั
กณฑ์ อ้างอิง โดยแต่ธุลระธนาคารยั
นทุษนัทของตนเอง
ขันนบางท่านจากไป ทายาทของผู้จากไปก็ไม่
สามารถบริ
หารงานต่
อไปได้ ทาอย่างไรถึงจะมีเงินซื้อหุ้นจากทายาทของผู้ที่จากไปโดยไม่ต้องใช้เงินจากธุรกิจ ทางออก
หมดเป็นปัจจัยในการก
าหนดดอกเบี
้ยของธนาคาร
อเงินจากกรมธรรม์
ประกั
ชีวิตสามารถช่วยให้มลีเะประเทศก
งินซื้อหุ้นมาจากทายาทของหุ
าย (Policy Rate) คืหมายถึ
ง อัตราดอกเบี
้ยที่ธนนาคารกลางของแต่
าหนดขึ้นเป็น ้นส่วนที่จากไป โดยหุ้นส่วนผู้ร่วมก่อตั้ง
จยังคงอานาจในการบริ
หารงานตามเดิ
ยอัตราดอกเบี้ยอื่นธุๆรกิภายในประเทศไม่
ว่าจะเป็
นดอกเบี้ยเงินมกูในกรณี
้ ดอกเบีน้ยี้เราสามารถให้
เงินฝาก หรือหแม้้างหุ
แต่้นส่วน หรือบริษัท เป็นผู้ชาระเบี้ยประกันภัย
กับหุม้นจะขยั
ส่วนได้บตามการเปลี
โดยถือเป็นสวั่ยนแปลงของอั
สดิการอย่างหนึ
่งของผู้บริ้ยหนโยบายดั
ารที่ต้องทงาเป็
ทุนในพันธบัตร มีแให้นวโน้
ตราดอกเบี
กล่นาลายลั
ว กษณ์อักษรและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต

จุบันกาหนดให้อัตราดอกเบี้ยสาหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day)

ะกรรมการกำกับและส่
การประกอบธุ
รกิจประกันภัย ห้าบมนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขงสิเสริ
ทธิม์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
และส่งเสริ
มการประกอบธุรกิจประกันาภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

แนวทางปฏิบัติในการขาย การจั1-2
ดการลู
า และการให้
คาแนะน
าด้านประกั
คู่มกือค้ปฏิ
บัติงานสาหรั
บตัวแทนประกั
นชีนวชีิตวิต 3-9

3.7 บริจาคเงินเป็นสาธารณกุศล (Making Charitable Donations)
การสร้างกุศลครัร้งกิสุจดประกั
ท้ายด้วนยการ
บทที่ 1 ภาพรวมของธุ
ชีวติ และสรุปสาระส
ทาประกันชีวิต แล้วมอบให้องค์กรสาธารณกุศล เช่น สภากาชาด มูลนิธิการกุศลต่าง ๆ เป็นผู้รับผลประโยชน์ เพื่อเป็น
อนุสรณ์คุณความดีก่อนจากโลกนี้ไป
เรื่องที่
3.8 มรดกให้ครอบครัว (Passing Wealth to Family) เงินประกันชีวิตเป็นมรดกให้ครอบครัว ใน ค.ศ.
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
2013 lifehealthpro.com ได้สารวจและจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล ได้ดังนี้
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
เปอร์เซ็นต์
ลาดับ
ปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ความสาคัญ
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
1
ค่าใช้จ่ายเพื่อครอบครัวทดแทนรายได้
75%
1.6
ช่
อ
งทางการจั
ดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
2
ค่าใช้จ่ายปลดภาระหนี้
40%
1.7 กองทุน38%
ประกันชีวิต
3
ค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายของชีวิต
4
5
6
7
8

ค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูและทุนการศึกษาบุตร
มรดกให้ครอบครัว
รายได้ยามเกษียณอายุ
เป็นเงินทุนในการซื้อธุรกิจ
บริจาคเงินเป็นสาธารณกุศล

35%
แนวคิด
30%
1. การประกั
25%น ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
16%จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
หลักการใช้
ชีวิตจะคุ2%
้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง

ถอนได้ทุกวัน
ที่มา: http://www.lifehealthpro.com/2013/10/09/what-clients-want
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
จากการสารวจพบว่า คนให้ความสาคัญกับประโยชน์ของประกันชีวิต ในลักษณะเพื
่อเป็นค่วายใช้บทบาทด้
จ่ายครอบครั
ว
ประกอบด้
า นออมทรั
พ ย์ บทบาท
สาหรับทดแทนรายได้ที่ขาดหายไปสูงสุด ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นหัวใจสาคัญในการขายประกั
น
ชี
ว
ต
ิ
“คนไม่
ไ
ด้
ต
้
อ
งการ
ประเทศชาติ
ซื้อประกันชีวิต แต่ต้องการประโยชน์จากการประกันชีวิต ” เมื่อยิ่งศึกษาเรื่องการวางแผนการเงิ
สูงเขึป็้นน จะ
3. การประกันนชีในระดั
วิตแบ่บงได้
2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
พบว่า ประกันชีวิตเป็นพื้นฐานทีส่ าคัญของการวางแผนการเงิน เพื่อให้เกิดอิสรภาพทางใจ
(Peaceคือofประเภทสามั
Mind) เพราะไม่
ประเภท
ญ ประเภทอุตสาหกรรม
วันใดก็วันหนึ่ง เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้ทาไว้จะไปปกป้องครอบครัวและทรัพเป็ย์นสมบั
ติของเขาอย่างแน่
อน ่วระยะเวลา แบบ
4 แบบมาตรฐาน
คือ นแบบชั
โดยที่เจ้าหนี้หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในฐานะของผู้รับผลประโยชน์ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวได้แบบบ
เพราะถู
กปกป้และยั
องจากกฎหมาย
านาญ
งมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
นี่คือความสวยงามและคุ ณค่าของธุรกิจประกันชีวิต ที่ธุรกิจการเงินอื่น ๆ ให้ไม่ได้ และการขายเพื
อินชัวร์รันซ์ ่อตอบสนองความ
ต้องการนี้ เป็ นการขายความต้องการในอนาคต ที่ ผู้ท าประกันชี วิต ต้องสละเงิน4.ออกไป
โดยไม่ มปีผระกั
ลตอบแทนเป็
ในกรมธรรม์
นชีวิตจะมีเนงื่อนไขและข้อกาหน
ตัวกระตุ้นการตัดสินใจ ตัวแทนประกันชีวิตต้องใช้พลังใจและแรงบันดาลใจในการขายทีเอาประกั
่เกิดจากการปลู
ธาและ อความจริง กา
น ภัย กได้ฝังแศรั
ก่ ทการแถลงข้
ความเชื่อในอาชีพอย่างเป็นระบบ เพื่ออธิบาย แนะนาจนกว่าจะเข้าใจ และไม่ยอมแพ้ต่อเป็คนาปฏิ
ต้นเสธ
ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
การลดภาระงบประมาณของรัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุด้วยข้อจากัดของรายได้
ประเทศในอนาคต
ความคุ
้มครองนอกเหนืทอาให้
จากสัรัฐญญาประกันชีวิต
ไม่สามารถแบกรับภาระดังกล่าวไว้ได้ จาเป็นต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลพึ่งพาตนเอง อีกทั้งเงินลงทุนจาก
ธุรกิจประกันชีวิต ถือเป็นการระดมทุนที่สาคัญของประเทศ เป็นแหล่งเงินออมในระยะยาว และกระจายการลงทุนไป

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ัติในการขาย
การจัดการลู
3-10 คูแนวทางปฏิ
่มือปฏิบัติงบานส
าหรับตัวแทนประกั
นชีวกิตค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันชีวิต 3-3

ยังภาครัฐผ่านพันธบัตร ภาคเอกชนผ่านหุ้นกู้ ที่มีเครดิตเรทติ้ง ตั้งแต่ BBB ขึ้นไป (ความเสี่ยงและความสามารถในการ
ชาระหนี้ อยู่ในระดับปานกลาง ประเมินโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P หรือบริษัททริส เรตติ้ง จากัด: TRIS)
และการลงทุนโดยตรงในหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีส่วนช่วยเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างสมดุล
ทางการลงทุนให้กับสภาพการลงทุน จากเหตุผลดังกล่าว รัฐจึงออกมาตรการจูงใจประชาชนในการทาประกันชีวิต ด้วย
สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ ดังนี้
สู่ อาชี พ ตั วแทนประกัน ชีวิต4.1
นั้ นค่เปิาดลดหย่
กว้ างอนไม่ มีข้อจ ากัดด้ านอาชีพ และการศึกษา ด้ วยเหตุ
การหั กพค่าเรีลดหย่
อนเบี
วิต การน
าเบีม้ ย ประกั
สร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที4.1.1
่เข้ามาในอาชี
ยนรู้เหมื
อนกั้ ย ประกั
น เปรีนยชีบเสมื
อนเสาเข็
ซึ่ง น ภัย มาหั กลดหย่อนภาษี เงิน ได้บุ คคล
โดยกรมสรรพากรตามประกาศอธิ
กรมสรรพากรเกี
บภาษี่อเงินได้ ฉบับที่ 162, 172 และ 194 ยินยอม
คาร ในธุรกิจมีคากล่ธรรมดา
าวว่า “No
Basic, No Advance” (ไม่มีพบื้นดีฐาน
ไม่มีก้าวหน้า่ย)วกัและเพื
นได้นามาหัาความรู
กลดหย่้ไอปใช้
นภาษี
เงินได้างานได้
บุคคลธรรมดา
ประเภทหลั
รกิจประกันชีวิต ในอัให้นผทีู้ม่จีเงิะสามารถน
ในการท
ทันที จึงมีต้อ3งเรี
ยนรู้และทกาๆ ได้แก่
นผู้ม้ ีเงินได้
อิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกัน1)ชีวค่ิตาลดหย่
ดังต่ออไปนี
2) ค่าลดหย่อนคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้
านเศรษฐกิจ
3) ค่าลดหย่อนเบื้ยประกันสุขภาพบิดา มารดา
านสังคม
รายละเอี
านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครั
ว ธุรกิจยดมีดังนี้
1) ค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้
านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี
1.1) ค่าเบี้ยประกันชีวิตของตัวผู้มีเงินได้เอง สามารถนามาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่
ไม่เกิน 100,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้
รษฐกิจ
(1) ค่าเบี
ิต ไม่รวมค่
าเบี้ยประกั่ยนง ภัยสาหรับสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ
อเป็นสินค้าทางการเงินที่สาคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิ
จ ้ยทีประกั
่มุ่งเน้นนด้ชีาวนการบริ
หารความเสี
เป็น่ ยกรมธรรม์
ที่มีกาหนดระยะเวลาตั
้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
นองความต้ องการด้ า นการเงิน ส่ ว นบุ คคล จึ งมี ค(2)
วามเกี
วข้ องกั บปปัระกั
จ จันยชีด้วาิตนเศรษฐกิ
จ ใน
(3) กรมธรรม์
ระกันชีวิต ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันชิวิตที่มี
หลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิ
ตภัณฑ์มปวลรวมในประเทศ
ผลประโยชน์
อบแทนคื
้นจะต้าคัองไม่
เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปีหรือเบี้ย
กเบี้ย ธนาคารเป็ นผลประโยชน์
สถาบั นการเงิตนอบแทนคื
ที่ เกี่ยวข้นองกั
บ ชีวิตประจตาวั
นและมีนคนัวามส
ญ ในระบบ
ประกันนชีปล่
วิตสะสม
องธนาคารคือรับ ฝากเงิ
อยสิ นเชื่ อ เป็ น ตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ประกัน้ยชีในอั
วิตทีต่อราที
อกกรมธรรม์
งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
ย เป็นผู้กากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝ(4)
ากเงิบรินคืษอัทดอกเบี
่แตกต่างกัตน้อตาม
1.2) เบี้ย้นประกั
่จ่ายเป็นเบี้ย้ยมีประกั
นชี่ยวนแปลง
ิตแบบบานาญของตัวผู้มีเงินได้เอง สามารถนามา
ก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั
และอันทีตราดอกเบี
การเปลี
หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และต้องไม่เกิน 200,000 บาท
ทั้งนี้ เมื
บเงินที่จ่ายเข้ากองทุ
นสารองเลี้ยงชี
พ กองทุนบาเหน็
จบานาญข้
นโยบายการเงิน (กนง.)
ซึ่ง่อเป็รวมกั
นคณะกรรมการหลั
กของธนาคารแห่
งประเทศไทย
(ธปท.)
เป็น าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียน
เอกชน หรือนค่ตามสภาพเศรษฐกิ
าซื้อหน่วยลงทุนกองทุ
นรวมเพื่อการเลี
แล้วตต้ราดอกเบี
องไม่เกิน้ย500,000 บาท
หนดทิศทางของนโยบายการเงิ
จของประเทศ
และดู้ยทงชีิศพทางอั
ค่าลดหย่
อนคูจะเป็
่สมรสที
มีเงินได้ตราดอกเบี
ในกรณีท้ยี่คนโยบาย
ู่สมรสไม่มีเงินได้ การหักค่าเบี้ยประกันชีวิตจะหักได้
ย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงิน2)ไหลเข้
า -ออก
นผู้ก่ไม่าหนดอั
สุด 10,000งบาท
กณฑ์ อ้างอิง โดยแต่สูลงะธนาคารยั
ต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน
3) ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา สามารถ
หมดเป็นปัจจัยในการกาหนดดอกเบี้ยของธนาคาร
ามาหักงลดหย่
อนได้ตามที
่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000
บาท มีาหนดขึ
เงื่อนไขดั้นงเป็นีน้
าย (Policy Rate) นหมายถึ
อัตราดอกเบี
้ยที่ธ่จนาคารกลางของแต่
ละประเทศก
ผู้มีเงิ้ยนเงิได้นตกู้อ้ ดอกเบี
งเป็นบุ้ยตเงิรโดยชอบด้
ดา มารดา
ยอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็น(1)
ดอกเบี
นฝาก หรืวอยกฎหมายของบิ
แม้แต่
(2) บิดา มารดา
มีเงินได้พ้ยึงนโยบายดั
ประเมินไม่งกล่
เกินาว30,000 บาท
ทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอั
ตราดอกเบี
้มีเงิตนรได้1 มิวัไนด้ของ
อยู่ในประเทศไทย
บิดา มารดาต้องอยู่ในประเทศไทย
จุบันกาหนดให้อัตราดอกเบี้ยสาหรับธุรกรรมการซื้อ(3)คืนถ้พัานผูธบั
ธปท. (R/P 1 Day)

พลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต

ะกรรมการกำกับและส่
การประกอบธุ
รกิจประกันภัย ห้าบมนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขงสิเสริ
ทธิม์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
และส่งเสริ
มการประกอบธุรกิจประกันาภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัด1-2
การลูคูก่มค้ือาปฏิ
และการให้
าแนะน
าด้านประกันนชีชีววิติต 3-11
บัติงานสคาหรั
บตัวแทนประกั

(4) กรณี ผู้ มี เงิ น ได้ ห ลายคนร่ ว มช าระเบี้ ย ประกั
น สุ่ ข1ภาพของบิ
ด า มารดา
ให้ เฉลีน่ ยชีหัวกติ และสรุ ปสาระส
บทที
ภาพรวมของธุ
รกิจประกั
ลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดาตามจานวนผู้มีเงินได้ แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท

เรื่องที่

ตารางที่ 3.1 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 576) พ.ศ. 2557
รายได้สุทธิตั้งแต่ (บาท)

จานวนเงิน

อัตราภาษี

0 – 150,000
150,001 – 300,000
300,001 – 500,000
500,001 – 750,000
750,001 – 1,000,000
1,000,001 – 2,000,000
2,000,001 – 4,000,000
มากกว่า 4,000,000

150,000
150,000
200,000
250,000
250,000
1,000,000
2,000,000
-

ยกเว้น
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ภาษีแต่ละขัน้ 1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
ภาษีสะสมสูงสุดของขั้น
เงินได้สุทธิ 1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
- 1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้
- ายกรมธรรม์
7,500 1.6 ช่องทางการจัดจ7,500
าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
20,000 1.7 กองทุนประกัน27,500
ชีวิต

37,500
65,000
50,000
115,000
แนวคิด
250,000
365,000
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
600,000
965,000
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
-

ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ถอนได้ทุกวัน
จากตารางที่ 3.1 ค่าเบี้ยประกันชีวิตจะทาให้ผู้ชาระเบี้ยสามารถประหยัดภาษีได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ตัวอย่างที่ 3.1 จ่ายเบี้ยประกันชีวิตปีละ 100,000 บาท และมีฐานภาษีอยู่ที่ 30%
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
หากชาระเบี้ยประกันชีวิตรายปี ปีละ 100,000 บาท และเป็นผู้มีเงินได้ที่จะต้องเสียภาษี 30% ดังนั้น
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
เมื่อนาใบเสร็จรับเบี้ยประกันชีวิตจานวน 100,000 บาท ที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิต ไปใช้ในการยื่นภาษีเพื่อหักลดหย่อน
ประเทศชาติ
ภาษี จะทาให้เสียภาษีน้อยลง 30% คิดเป็นเงิน 30,000 บาท (คานวณจาก 30% x 100,000)
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ตัวอย่างที่ 3.2 จ่ายเบี้ยประกันชีวิตปีละ 50,000 บาท และมีฐานภาษีอยู่ที่ 20%
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
หากชาระเบี้ยประกันชีวิตรายปี ปีละ 50,000 บาท และเป็นผู้มีเงินได้ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี 20%
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
ดังนั้น เมื่อนาใบเสร็จรับเบี้ยประกันชีวิตจานวน 50,000 บาท ที่ได้จ่ายเบี้ยประกัน ชีวิต ไปใช้ในการยื่นภาษีเพื่อหัก
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
ลดหย่อนภาษี จะทาให้เสียภาษีน้อยลง 20% คิดเป็นเงิน 10,000 บาท (คานวณจาก 20% x 50,000)
อินชัวร์รันซ์
4.1.2 หลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบานาญ ผู้เอาประกันภัยสามารถหักลดหย่อน
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เพิ่มเติมจากเบี้ยประกันชีวิตที่มีอยู่แล้วตามปกติ อีก 200,000 บาท เฉพาะการประกันชีวิตแบบบานาญซึ่งวงเงินที่
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เพิ่มขึ้นนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ที่ต้องเสียภาษี และต้องไม่เกินยอดหักลดหย่อนในภาพรวมเมื่อ
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ผนวกกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญราชการ (กบข.) หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
โรงเรียนเอกชน และค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
ตัวอย่างการคานวณเพื่อนาเบี้ยประกันชีวิตแบบบานาญไปใช้ลดหย่อนภาษี

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ผนวกกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญราชการ (กบข.) หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน และค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ัติในการขาย
การจัดการลู
3-12 คูแนวทางปฏิ
่มือปฏิบัติงบานส
าหรับตัวแทนประกั
นชีวกิตค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันชีวิต 3-3

ตัวอย่างการคานวณเพื่อนาเบี้ยประกันชีวิตแบบบานาญไปใช้ลดหย่อนภาษี
ตัวอย่างที่ 3.3 นายสมชาย มีเงินได้ทุกประเภทรวมทั้งปีเท่ากับ 3,400,000 บาท ได้ซื้อประกันชีวิตปกติ
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ของตนเองไว้รวมปีละ 60,000 บาท ซื้อประกันชีวิตแบบบานาญไว้ 300,000 บาท และซื้อหน่วยลงทุน RMF ไว้ ในปี
เดียวกัน 360,000 บาท การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบานาญของนายสมชายคานวณได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คานวณยอดการใช้สิทธิหักไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี แล้วพัก
ไว้
บาท วงเงิ
สู่ อาชี พ ตั วแทนประกัน ชีวิต นั้ น เปินายสมชาย
ด กว้ าง ไม่ มมีีขเงิ้อนจได้ากัทดั้งด้ปีา3,400,000
นอาชีพ และการศึ
กษานซืด้้อวประกั
ยเหตุ นชีวิตแบบบานาญ ไม่เกินร้อยละ 15 จึงมี
เพดานสู
ดเท่่เาข้กัาบมาในอาชี
= 3,400,000
น 510,000
บาท ม ซึ่ง
สร้างความรู้พื้นฐานให้
กับทุกงสุคนที
พ เรียxนรู15%
้เหมือ=นกัไม่นเกิเปรี
ยบเสมือนเสาเข็
ขั้นตอนที
2 ตรวจสอบและด
นการใช้
ธิ โดยน
าเบี้ยประกั
คาร ในธุรกิจมีคากล่าวว่า “No Basic,
No ่ Advance”
(ไม่มีพาเนิ
ื้นฐาน
ไม่มีกส้าิทวหน้
า) และเพื
่อ นชีวิตแบบบานาญไปคานวณตามลาดับ
ต่อไปนี้ าความรู้ไปใช้ในการทางานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และทา
รกิจประกันชีวิต ในอัขั้นนทีดั่จงะสามารถน
100,000 บาท การ
อิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันขัชี้นวทีิต่ 2.1
ดังต่นอาไปใช้
ไปนี้ สิทธิหักร่วมกับประกันชีวิตปกติจนครบเพดานสูงสุดได้ไม่เกิน100,000
ดาเนินการตามสิทธิเป็นดังนี้
านเศรษฐกิจ
นายสมชาย จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตปกติ 60,000 บาท
านสังคม
านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุคงเหลื
รกิจ อสิทธิที่จะใช้กับเบี้ยประกันชีวิตแบบบานาญ เท่ากับ 100,000 – 60,000 = 40,000 บาท
ดังนั้น ใช้
สิทธิหักเบี้ยประกันชีวิตแบบบานาญในลาดับขั้นที่ 1 ได้ เท่ากับ 40,000 บาท
านการสนับสนุนของภาครั
ฐทางมาตรการภาษี
ขั้นที่ 2.2 ค่าเบี้ยประกันชีวิตนาไปหักตามสิทธิของค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบานาญ (สูงสุด
200,000 บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี)
รษฐกิจ
ซื้อประกั
บาท่ยง
อเป็นสินค้าทางการเงินที่สาคัญชนิดหนึ่งนายสมชาย
ในระบบเศรษฐกิ
จ ทีน่มุ่งแบบบ
เน้นด้านาญไว้
านการบริ300,000
หารความเสี
่อเทีจึยงบวงเงิ
นตามขั
ไม่เกิน 510,000
นองความต้ องการด้ า นการเงิน ส่ ว นบุ คเมืคล
มี ค วามเกี
่ ย วข้้นอตอนที
งกั บ ปั่ 1จ จัพบว่
ย ด้ าานเศรษฐกิ
จ ใน บาท จึงสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนได้
าดับขั้น้ยทีอั่ 2ตราเงิ
นี้เต็มนเฟ้200,000
ทธิที่ให้หักได้ในลาดับนี้)
หลายปัจจัย ได้แก่ อัตามล
ตราดอกเบี
อ และผลิบาท
ตภัณ(เต็ฑ์มมเพดานสิ
วลรวมในประเทศ
นั้นองกั
นายสมชาย
สามารถหั
กได้คเต็วามส
ม 200,000
บาท นาไปพักไว้รอตรวจสอบตามลาดับขั้นที่ 3
กเบี้ย ธนาคารเป็ นสถาบั นการเงินที่ เกีดั่ยงวข้
บ ชีวิตประจ
าวันและมี
าคัญ ในระบบ
ที่ น2.3ตัวนกลางในการท
ายอดที่คานวณได้
ตามลาดับขั้นที่ น2 โดยมี
ไปตรวจสอบผลรวมตามเพดานสูงสุด เมื่อนาไป
องธนาคารคือรับ ฝากเงิน ปล่อยสิ นเชืขั่ อ้นเป็
าธุรกรรมทางการเงิ
รวมกับหน่วยลงทุ
น RMFกซึับ่งผูหลั
งจากน
หน่ตวราที
ยลงทุ่แตกต่
น RMF
ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ย เป็นผู้กากับดูแล ผลตอบแทนที
่ธนาคารให้
้ฝากเงิ
นคืาไปรวมกั
อดอกเบี้ยบในอั
างกันแล้ตาม
กรณีนี้นายสมชาย
ซื้อหน่
วยลงทุน ้ยRMF
รวม ่ย360,000
ก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั
้น และอั
ตราดอกเบี
มีการเปลี
นแปลง บาท ในปีที่ใช้สิทธิ นาเงินเบี้ยประกันแบบ
บานาญตามขั้นที่ 2.2 รวมกับหน่วยลงทุน RMF เพื่อตรวจสอบสิทธิการหักค่าลดหย่อนได้ ไม่เกิน 500,000 บาท =
200,000
360,000 = 560,000
บาท พบว่างประเทศไทย
เกินวงเงินที่ ส(ธปท.)
ามารถหัเป็กนได้รวม เท่ากับ 60,000 บาท (คานวณจาก
นโยบายการเงิน (กนง.)
ซึ่งเป็+นคณะกรรมการหลั
กของธนาคารแห่
560,000 - น500,000)
หนดทิศทางของนโยบายการเงิ
ตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
านวณสิา -ออก
ทธิที่หจะเป็
ักได้ตนามล
าดับขั้นตทีราดอกเบี
่ 2 ใหม่ อีก้ยครั
้ง เพื่อหาสิทธิที่ได้รับจริง โดยนายอดที่คานวณได้
ย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินคไหลเข้
ผู้กาหนดอั
นโยบาย
าดับขั้นทีงต้่ 2องไปรวมต้
(200,000นบาท)
– ส่วนเกินความสามารถในการแข่
วงเงินในลาดับขั้นที่ 3 (60,000
กณฑ์ อ้างอิง โดยแต่ตามล
ละธนาคารยั
ทุนของตนเอง
งขัน บาท) = 200,000 – 60,000 = มีสิทธิ
หักได้
จริง 140,000
บาท
หมดเป็นปัจจัยในการก
าหนดดอกเบี
้ยของธนาคาร
ดัง้ยนัที้น่ธสรุนาคารกลางของแต่
ปได้ว่าปีดังกล่าว นายสมชายสามารถใช้
สิทนธิหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบานาญ
าย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี
ละประเทศกาหนดขึ้นเป็
กับ 40,000 (จากขัว่า้นจะเป็
ที่ 2.1)
และ ้ย140,000
บาท้ยเงิ(จากขั
ยอัตราดอกเบี้ยอื่นเท่ๆาภายในประเทศไม่
นดอกเบี
เงินกู้ ดอกเบี
นฝาก้นทีหรื่ 2.3)
อแม้แรวมทั
ต่ ้งสิ้น 180,000 บาท ทั้งนี้ หากสิทธิหัก
้ยประกั
นชีวิต ปกติ่ยนแปลงของอั
ได้มีการใช้สิทตธิราดอกเบี
หักลดหย่้ยอนโยบายดั
นเต็มเพดานไปก่
ทุนในพันธบัตร มีแลดหย่
นวโน้อมนเบี
จะขยั
บตามการเปลี
งกล่าว อนแล้ว (ก่อนการหักเบี้ยประกันชีวิตแบบ
บานาญ)้ยให้
คานวณเริ
่มต้นจากขั้อคื้นนตอนที
ทันที (R/P 1 Day)
จุบันกาหนดให้อัตราดอกเบี
สาหรั
บธุรกรรมการซื
พันธบั่ 2ตรขั้น1ทีวั่ น2.2ของได้ธปท.

พลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต

ะกรรมการกำกับและส่
การประกอบธุ
รกิจประกันภัย ห้าบมนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขงสิเสริ
ทธิม์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
และส่งเสริ
มการประกอบธุรกิจประกันาภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัด1-2
การลูคูก่มค้ือาปฏิ
และการให้
าแนะน
าด้านประกันนชีชีววิติต 3-13
บัติงานสคาหรั
บตัวแทนประกั

จะเห็นได้ว่าค่าลดหย่อนภาษี ก็คือส่วนลดเบี้ยประกันชีวิตบทที
ที่สนับ่ 1สนุภาพรวมของธุ
นโดยรัฐ ค่าลดหย่
รกิอจนภาษี
ประกัทนี่รชีัฐวให้ติ และสรุปสาระส
สิทธิไว้นั้นจึงเป็นโอกาสในการขายประกันชีวิต
4.2 ภาษีมรดก สาหรับบุคคลผู้ได้รับมรดกผู้มีสัญชาติไทย หรือผู้มิได้ มีสัญชาติไทย แต่อาศัยอยู่ในประเทศ
เรื่องที่
ไทย หรือได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท จะถูกเก็บภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
100 ล้านบาท โดยหากผู้ได้รับมรดกเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 หากไม่ใช่จะเสียภาษีใน
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
อัตราร้อยละ 10
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
ในกรณีนี้ เจ้าของมรดกสามารถใช้การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินในการบริหารภาษีที่จะพึงเกิดขึ้น
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ได้ โดยเจ้าของมรดกซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เพื่อเป็นเงิน เตรียมไว้สาหรับจ่ายภาษีมรดกให้
บมรดก
ทา
ดกให้กกับับผูผู้จ้ทะรัี่จะรั
บมรดก
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
โดย
ให้ ไม่ต้องกังวลใจในการหาเงินสดเพื่อจ่ายภาษีในอนาคต
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
ประโยชน์ในการใช้การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงิน กรณีภาษีมรดกคือ
1.7 กองทุนประกันชีวิต
1) โดยทั่วไปเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายจะน้อยกว่าจานวนเงินเอาประกันชีวิต (ขึ้นกับอายุ ของผู้เอาประกัน
ชีวิต) จึงช่วยประหยัดเงินที่ต้องจ่ายภาษีมรดก
แนวคิ
2) ในกรณีที่ผู้ทาประกันชีวิตมีอายุมาก เมื่อคานวณเบี้ยประกั
นชีวดิตแล้วอาจมีจานวนสูงกว่าจานวนเงิน
เอาประกันชีวิต แต่เนื่องจากชีวิตมีความไม่แน่นอน จึงถือว่าเป็นการบริหารความเสี่ย1.งทีการประกั
่ดีแบบหนึ่งน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
กการใช้
จานวนเงิ
น การประกั
3) สบายใจ สามารถตัดความกังวลเรื่องความเสี่ยงในการขายมรดก เพืหลั
่อหาเงิ
นสดมาจ่
ายภาษี
มรดก นชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ดังนั้นมรดกที่จะยกให้ทายาทจึงได้เต็ม 100%
ทุกวันวย บ้านพร้อมที่ดิน
ตัวอย่างที่ 3.4 นายมั่งคั่ง มั่งมีมาก อายุ 50 ปี มีทรัพย์สิน 200 ล้านบาทถอนได้
ประกอบด้
2. ้ งหมดให้
ธุรกิจประกั
นชีวงิตแก้มีปวตาดวงใจ
ระโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
และหุ้ น ในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย ไม่มี หนี้ สิน อื่น ใด ตั้งใจจะยกมรดกทั
เด็ กหญิ
ในด้าระภาษี
า นการพัมฒ
นาเศรษฐกิจ และสั งคม
มั่งมีมาก ซึ่งเป็นบุตรสาว อายุ 10 ปี นายมั่งคั่งต้องการหาวิธีการหรือเครื่องมือทางการเงิประโยชน์
นที่สามารถช
รดกได้
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ด้วยเงินสดโดยไม่เกิดความยุ่งยากกับกองมรดกในอนาคต
ประเทศชาติ
การให้คาแนะนาในกรณีตัวอย่างมีดังนี้
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
(1) ต้องวิเคราะห์การเงินของนายมั่งคั่ง มั่งมีมาก
ประเภท
(2) กาหนดวัตถุประสงค์ของการทาประกันภัย ในกรณีนี้เพื่อจ่ายภาษี
มรดก คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
เป็นเท่4าแบบมาตรฐาน
(3) คานวณภาษีมรดกเบื้องต้น มูลค่าที่เกิน 100 ล้าน จะเสียภาษี 5%
กับ 5 ล้านบาทคือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ
และยั
งมีแาให้
บบพิทเาศษอีก คือ แบบยูน
(4) ภาษีมรดกจานวน 5 ล้านบาท สามารถนามาเป็นจานวนเงินเอาประกั
นชีวิตเพื
่อแนะน
อินชัวร์รันซ์
กรมธรรม์ประกันชีวิตได้
ในกรมธรรม์
เงื่อนไขและข้อกาหน
(5) แบบประกันชีวิตที่เหมาะสมในกรณีที่ 1 เป็นแบบตลอดชีพ4.ชาระเบี
้ยประกัปนระกั
ภัย น20ชีวปีิตจะมี
เพราะ
เมื่อนายมั่งคั่งมีอายุ 70 ปี ไม่ต้องชาระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป แต่สัญญาประกันภัยยังมีเอาประกั
ผลบังคับ น ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
นต้นญตลอดจนการใช้
ิทธิเปีกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
(6) แบบประกันชีวิตที่เหมาะสมในกรณีที่ 2 เป็นแบบชั่วระยะเวลา เป็
ระยะสั
ญา 10 ปี 15 ปีส20
ประกั
วมากกว่
ปี ประกอบด้
วย มูลค่าเว
ขึ้น กับความต้องการของลูกค้า จุด อ่อนคือ ในอนาคตหากอายุนายมั่งคั่ง มีอายุเกินกว่
าที่นบมาแล้
ริษั ทประกั
นชีาวิต1จะรั
บ
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ประกันภัย แต่นายมั่งคั่งยังมีชีวิตอยู่ จะไม่สามารถทาประกันชีวิตได้อีก
อจากสันญญาประกันชีวิต
(7) หากคานึงถึงการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินในอนาคต จาเป็นต้ความคุ
องเพิ่ม้มจครองนอกเหนื
านวนเงินเอาประกั
ชีวิตให้สูงขึ้น เพราะจะเป็นประโยชน์กับนายมั่งคั่ง ที่จะชาระเบี้ยประกันชีวิตในอัตราต่า ณ อายุปัจจุบัน โดยไม่ต้องทา
ประกันภัยเพิ่มในอนาคต และไม่เป็นภาระของเด็กหญิงแก้วตาดวงใจ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ัติในการขาย
การจัดการลู
3-14 คูแนวทางปฏิ
่มือปฏิบัติงบานส
าหรับตัวแทนประกั
นชีวกิตค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันชีวิต 3-3

(8) เบี้ยประกันชีวิตที่นายมั่งคั่ง มั่งมีมาก ชาระไปนั้น น้อยกว่าภาษีมรดกที่จะพึงเสียในอนาคต
ข้อสังเกตของการให้คาแนะนา หากอายุของผู้มุ่งหวังสูงในขณะที่จะทาประกันชีวิต จะพบว่าเบี้ยประกัน
ชีวิตที่คานวณได้จะมากกว่าจานวนเงินเอาประกันชีวิต ซึ่งจะทาให้ผู้มุ่งหวังส่วนใหญ่ปฏิเสธการทาประกันชีวิต ตัวแทน
ประกันชีวิตควรใช้โอกาสดังกล่าว ชี้แจงให้เห็นว่า ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงด้านการมีชี วิตอยู่ใน
อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างคาดไม่ถึง มีเหตุการณ์หลายกรณีทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นใน
อดีตนจนถึ
ที่เป็างนอุไม่ทมาหรณ์
แก่ดผดู้้มุ่งาหวั
ง และอี
กเหตุผลหนึ
ในอนาคตเมื่อต้องเสียภาษีมรดกซึ่งจาเป็นต้องใช้
สู่ อาชี พ ตั วแทนประกั
ชีวิตงนัปั้ นจจุเปิบดันกว้
ีข้อจ ากั
นอาชี
พ และการศึ
กษา่งคืด้อวยเหตุ
เงินกสดในการเสี
นั้น การประกั
นชี้เหมื
วิตจะเป็
ธีที่ชย่วบเสมื
ยแก้ปอนเสาเข็
ัญหาที่ดมี เพราะบริ
สร้างความรู้พื้นฐานให้
ับทุกคนที่เยข้ภาษี
ามาในอาชี
พ เรียนรู
อนกันนวิเปรี
ซึ่ง ษัทประกันชีวิตต้องจ่ายเงินสดจานวน
่งตามสั
ญญาประกั
นชีวAdvance”
ิต ซึ่งสามารถน
าระภาษี
าวได้ ่อ
คาร ในธุรกิจมีคากล่หนึาวว่
า “No
Basic, No
(ไม่มาไปช
ีพื้นฐาน
ไม่มมีกรดกดั
้าวหน้งากล่) และเพื
4.3 ประโยชน์
อื่น้ไปใช้
ๆ การท
าประกั
นชีวทิตันและสั
ต่างาๆ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากแบบกรมธรรม์
รกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน
าความรู
ในการท
างานได้
ที จึงญต้ญาเพิ
องเรีย่มนรูเติ้แมละท
ประกันชีวิตแต่ปลระกั
ะประเภท
เงิน้ คืนรายงวดตามสัญญาประกันชีวิต เงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เงินสดคืน
อิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์
นชีวิต ดัได้งต่แอก่ไปนี
กรณีขอเวนคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือเงินผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เป็นเงินได้ที่ได้รับการ
านเศรษฐกิจ
ยกเว้นไม่ต้องนาไปคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถือเป็นกุศโลบายของรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริม
านสังคม
รกิคจคล
ประกั
นชีวิตวทางอ้
านความต้องการส่วธุนบุ
ครอบครั
ธุรกิจอมให้ประชาชนทาประกันชีวิตมากขึ้น สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ลดภาระของ
ประเทศฐทางมาตรการภาษี
ไม่เป็นภาระต่องบประมาณพัฒนาประเทศ จนสามารถพึ่งพาตนเองทางการเงินได้ ในอนาคต
านการสนับสนุนของภาครั

พลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต

รษฐกิจ

อเป็นสินค้าทางการเงินที่สาคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
นองความต้ องการด้ า นการเงิน ส่ ว นบุ คคล จึ งมี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิจ ใน
หลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
กเบี้ย ธนาคารเป็ นสถาบั นการเงินที่ เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจาวันและมี ความสาคัญ ในระบบ
องธนาคารคือรับ ฝากเงิน ปล่อยสิ นเชื่ อ เป็ น ตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ย เป็นผู้กากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลั กของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
หนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า -ออก จะเป็นผู้กาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
กณฑ์ อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน
หมดเป็นปัจจัยในการกาหนดดอกเบี้ยของธนาคาร
าย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศกาหนดขึ้นเป็น
ยอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว
จุบันกาหนดให้อัตราดอกเบี้ยสาหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day)

ะกรรมการกำกับและส่
การประกอบธุ
รกิจประกันภัย ห้าบมนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขงสิเสริ
ทธิม์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
และส่งเสริ
มการประกอบธุรกิจประกันาภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัด1-2
การลูคูก่มค้ือาปฏิ
และการให้
าแนะน
าด้านประกันนชีชีววิติต 3-15
บัติงานสคาหรั
บตัวแทนประกั

บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส
เรื่องที่ 3.2
ช่องทางและแนวทางในการขายกรมธรรม์ประกั
นชีวิต
เรื่องที่

1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิตอยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจ
านวนมากและแบบของการประกั
จึงจาเป็นต้อง
1.3 ชนิด ประเภท
นชีวิต
มีการกากับการทาธุรกิจโดยใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลยอมรับและสามารถเที
ย
บเคี
ย
งธุ
ร
กรรมในอุ
ต
สาหกรรม
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
เดียวกัน โดยต้องไม่มากหรือน้อยเกินไปจนก่อความเสียหายทั้งในส่วนของประชาชนที
นชีวิตายกรมธรรม์
ตัวแทน
1.5่ตสั้อญงการท
ญาเพิาประกั
่มเติมแนบท้
ประกันชีวิตที่ต้องทาการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันชีวิตที่ต้องรับประกั
ภัยและออกกรมธรรม์
แก่ บโตของอุตสาห
1.6 ช่อนงทางการจั
ดจาหน่ายกัใบห้การเติ
ลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการหลังการขาย คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุ
กิจประกั
นภัยนชี(คปภ.)
1.7รกองทุ
นประกั
วิต จึงออก
ประกาศเรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน
ประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551, 2554 และ 2557 ซึ่งมีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวแทน
แนวคิด
ประกันชีวิตดังนี้
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
1. ช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
บริษัทประกันชีวิต สามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยผ่านช่องทางเหล่
านี้คือทุกวัน
ถอนได้
1.1 ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
1.2 ไปรษณีย์ (Direct Mail)
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
1.3 ธนาคาร ที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นนายหน้าประกันชีวิต (Bancassurance)
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
1.4 โทรศัพท์
ประเทศชาติ
1.5 อื่น ๆ
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ซึ่งแต่ละช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต มีวิธีการดาเนินงาน และข้ประเภท
อกาหนดที
ตกต่างกัน อีญกทัประเภทอุ
้ง
คือ ่แประเภทสามั
ตสาหกรรม
การพัฒนาของสังคมทั้งทางด้านเทคโนโลยี นิสัย พฤติกรรมของประชาชน แตกต่างกัเป็นนออกไปหลากหลายรู
4 แบบมาตรฐาน คืปอ แบบ
แบบชั่วระยะเวลา แบบ
หลากหลายกลุ่ม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจโดยรวม และยึดประโยชน์
ของลู
กค้าเป็
นหลังมีกแจึบบพิ
งควรเศษอีก คือ แบบยูน
แบบบ
านาญ
และยั
ศึกษาทาความเข้าใจในแต่ละช่องทาง ดังนี้
อินชัวร์รันซ์
1.1 ตั วแทนประกั น ชี วิ ต ปั จ จุ บั น การเสนอขายกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย4.ต้ อในกรมธรรม์
งด าเนิ น การผ่
า นตันชีววกลางที
ประกั
ิตจะมีเ่ มงื่อี นไขและข้อกาหน
ใบอนุญาตและใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ หากฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกาหนด
และการให้
าแนะน
าจะใช้ อความจริง กา
เอาประกั
น ภัยคได้
แก่ การแถลงข้
วิธีการขายแบบพบหน้า (Face to Face) โดยมี ข้อกาหนดที่ ใช้ กับ การเสนอขายกรมธรรม์
ระกัน ชี วิต ซึ่ งถืสอิทเป็ธิเนกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
เป็นต้นปตลอดจนการใช้
จริยธรรมในการทาธุรกิจให้เน้นผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก โดยใช้ทั้งตัวแทนประกั
นชีวนิตมาแล้
นายหน้
าประกั
ิต
ประกั
วมากกว่
า 1นปีชีวประกอบด้
วย มูลค่าเว
ธนาคาร หรือโดยวิธีอื่น อันจะช่วยสร้างความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
1.1.1 ข้อกาหนดในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทนประกัความคุ
นชีวิต ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
1) ห้ามชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอื่นเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ัติในการขาย
การจัดการลู
3-16 คูแนวทางปฏิ
่มือปฏิบัติงบานส
าหรับตัวแทนประกั
นชีวกิตค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันชีวิต 3-3

2) ห้ า มให้ ข้อ ความที่ เป็ น เท็ จ หรือ ปกปิ ด ข้อ ความจริงที่ ค วรบอกให้ แ จ้ ง เพื่ อมุ่ งหวั ง ให้ มี ก าร
ประกันภัย

พลต่อการเสนอขายกรมธรรม์
ปคระกั
นาซึชี่งวอาจจะก่
ิต อให้เกิ ดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูล อันเป็น
3) ห้ ามให้
าแนะน

สาระสาคัญซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
4) ให้อธิบายหลักการเปิดเผยข้อความจริงในใบคาขอเอาประกันภัยและผลที่จะเกิดขึ้นหากมีการ
แถลงข้
สู่ อาชี พ ตั วแทนประกั
น ชีอวิความอั
ต นั้ น เปินดเป็กว้นาเท็ง จไม่หรืมีขอ้อปกปิ
จ ากัดดข้ด้อาความจริ
นอาชีพงและการศึกษา ด้ วยเหตุ
5) ห้ามขายโดยไม่
ใบอนุอญนเสาเข็
าตหมดอายุ
สร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชี
พ เรียนรู้เมหมืีใบอนุ
อนกัญนาตเปรีหรืยอบเสมื
ม ซึ่ง มีบทกาหนดโทษตามกฎหมาย
1.1.2 No
วิธีกAdvance”
ารปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์
ประกั
ชีวิตผ่่อานตัวแทนประกันชีวิต เนื่องจากประกันชีวิต
คาร ในธุรกิจมีคากล่าวว่า “No Basic,
(ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้
า) นและเพื
ฒนาสินค้าาความรู
หลากหลายรู
แบบนอกจากเน้
ว ยัางมีการนาเอาการลงทุนผ่านกองทุนรวม มา
รกิจประกันชีวิต ในอัมีกนารพั
ที่จะสามารถน
้ไปใช้ใปนการท
างานได้ทันนทีความคุ
จึงต้อ้มงเรีครองแล้
ยนรู้และท
ผสมผสาน และในอนาคตคงมี
อิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันชีวิต ดังต่กอารพั
ไปนีฒ้ นารูปแบบอื่น ๆ ต่อไป เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติในการเสนอขาย จึงแบ่งออกเป็น 2
รูปแบบ คือ
านเศรษฐกิจ
1) วิธีปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน
านสังคม
านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุ2)รกิวิจธีปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพิเศษ
รายละเอียดมีดังนี้
านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี
1) วิธีปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน
(1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
รษฐกิจ
(2) แจ้งวัตถุจประสงค์
ดต่อกัหบารความเสี
ผู้มุ่งหวัง ซึ่ย่งงต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่า เป็นการเสนอ
อเป็นสินค้าทางการเงินที่สาคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิ
ที่มุ่งเน้ในนการติ
ด้านการบริ
ในการนี
ลีกบเลีปั่ยจงการใช้
คาว่าฝากหรื
นองความต้ องการด้ขายกรมธรรม์
า นการเงิน ส่ปวระกั
นบุนคชีคลวิตเท่
จึ งามีนัค้นวามเกี
่ ย วข้้ให้อหงกั
จั ย ด้ า นเศรษฐกิ
จ ในอฝากเงินแทนการชาระเบี้ยประกันภัย
หากผู้มตุ่งภัหวั
างชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่ว่าการแสดงเจตนานั้นจะ
หลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้(3)
อ และผลิ
ณฑ์งแสดงเจตนาอย่
มวลรวมในประเทศ
ดขึ้นนในขั
้นตอนใด
นที าวันและมี ความสาคัญ ในระบบ
กเบี้ย ธนาคารเป็ นเกิ
สถาบั
การเงิ
นที่ เกี่ยให้วข้ยุตอิกงกัารขายทั
บ ชีวิตประจ
่อได้รับอนุญาตให้
เสนอขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตจากผู้มุ่งหวัง ตัวแทนประกันชีวิต
องธนาคารคือรับ ฝากเงิน ปล่อยสิ นเชื่ อ เป็(4)
น ตัวเมืกลางในการท
าธุรกรรมทางการเงิ
น โดยมี
จะต้องอธิบายเกี
่ยวกับกรมธรรม์
ประกั
ชีวิตที่เ้ยสนอขาย
่ได้รับความเห็นชอบ
ย เป็นผู้กากับดูแล ผลตอบแทนที
่ธนาคารให้
กับผู้ฝากเงิ
นคือนดอกเบี
ในอัตราทีโดยใช้
่แตกต่เาอกสารประกอบการเสนอขายที
งกันตาม
จากบริษัทประกัวนงระยะเวลาขณะนั
ชีวิตเท่านั้น ้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
ก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่
(5) แนะนาให้ผู้มุ่งหวังทาประกันชีวิตให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการ
ชาระเบี
นภัย (Suitability
Requirement)งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
นโยบายการเงิน (กนง.)
ซึ่ง้ยเป็ประกั
นคณะกรรมการหลั
กของธนาคารแห่
(6) เมื่จอของประเทศ
ผู้มุ่งหวังประสงค์
ชีวิต ตัว้ยแทนประกันชีวิตจะต้องส่งมอบใบคาขอเอา
หนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิ
และดูจะท
ทิศาประกั
ทางอัตนราดอกเบี
ประกัลนของปริ
ภัยให้มแาณเงิ
ก่ผู้มุ่งนหวั
งและให้
ผู้มุ่งจะเป็
หวังกรอกรายละเอี
ยดลงในใบค
าขอเอาประกันภัยและลงลายมือชื่อในฐานะผู้ขอ
ย เพื่อให้เกิดความสมดุ
ไหลเข้
า -ออก
นผู้กาหนดอัตราดอกเบี
้ยนโยบาย
น ภัยงด้ต้วอยตนเอง
วแทนประกัความสามารถในการแข่
นชีวิตเป็ นผู้กรอกรายละเอี
กณฑ์ อ้างอิง โดยแต่เอาประกั
ละธนาคารยั
งไปรวมต้หากตั
นทุนของตนเอง
งขัน ยดให้ต ามคาร้องขอของผู้มุ่งหวัง ตัวแทน
ประกั
นชีวิต จะต้้ยอของธนาคาร
งกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้มุ่งหวังหรือจากที่ตนทราบข้อมูล และตัวแทน
หมดเป็นปัจจัยในการก
าหนดดอกเบี
้นจะต้องอ่้ยาทีนรายละเอี
ยดใบคาขอเอาประกั
นภัยาหนดขึ
ที่กรอกข้้นอเป็มูนลครบถ้วนแล้วให้ผู้มุ่งหวังฟัง ก่อนให้ผู้มุ่งหวั ง
าย (Policy Rate) ประกั
หมายถึนชีง วอัิตตนัราดอกเบี
่ธนาคารกลางของแต่
ละประเทศก
อชื่อในฐานะผูว้ข่าอเอาประกั
นภัย้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ยอัตราดอกเบี้ยอื่นลงลายมื
ๆ ภายในประเทศไม่
จะเป็นดอกเบี
(7) ่ยเมืนแปลงของอั
่อได้รับชาระเบี
้ยประกัน้ยภันโยบายดั
ย ตัวแทนประกั
ทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี
ตราดอกเบี
งกล่าว นชีวิตจะต้องออกเอกสารแสดงการรับเงิน
ของบริษ้ยัทสประกั
วิตทุกครั้งที้อ่มคืีกนารรั
ภัยในนามบริ
จุบันกาหนดให้อัตราดอกเบี
าหรับนธุชีรกรรมการซื
พันบธบัเบีต้ยรประกั
1 วันนของ
ธปท. (R/Pษัท1และต้
Day)องแสดงหนังสือมอบอานาจให้รับชาระเบี้ย
ประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิตด้วย

ะกรรมการกำกับและส่
การประกอบธุ
รกิจประกันภัย ห้าบมนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขงสิเสริ
ทธิม์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
และส่งเสริ
มการประกอบธุรกิจประกันาภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัด1-2
การลูคูก่มค้ือาปฏิ
และการให้
าแนะน
าด้านประกันนชีชีววิติต 3-17
บัติงานสคาหรั
บตัวแทนประกั

(8) เมื่อได้รับคาขอเอาประกันภัยและรับเบี้ยประกั
นภั่ 1ยจากผู
้มุ่งหวังแล้วให้
แทนประกั
บทที
ภาพรวมของธุ
รกิตจัวประกั
นชีวนติ และสรุปสาระส
ชีวิตส่งมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวัง พร้อมเอกสารการรับเงินของบริษัท
ประกันชีวิต
เรื่องที่
(9) นับแต่วันที่ผู้มุ่งหวังส่งมอบคาขอพร้อมเบี้ย ประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทน
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
ประกันชีวิตจะต้องแจ้งระยะเวลาซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท ประกันชีวิต หรือได้รับการติดต่อ
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
จากบริษัทเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
(10) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทราบว่า เมื่อผู้มุ่งหวั งได้รับกรมธรรม์ประกัน
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตแล้ว ผู้มุ่งหวังมีสิทธิตรวจสอบเนื้อหาตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หากไม่เป็นที่พอใจผู้มุ่งหวังมีสิทธิเลิกสัญญาภายใน
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
15 วัน (Free Look Period) นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัท ประกันชีวิต หรือ
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
มากกว่า 15 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการเสนอขาย โดยผู้มุ่งหวังจะได้รับเบี้ยประกัน ภัยคืน (อาจ)
1.7 กองทุนประกันชีวิต
หัก ด้วยค่าใช้จ่าย เช่น ฉบับละ 500 บาท และหักค่าตรวจสุขภาพ (ถ้ามี)
(11) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งคาขอเอาประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัยที่ ได้รับจาก
แนวคิดไป
ด
ผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทประกันชีวิต ในโอกาสแรกที่กระทาได้ แต่ไม่เกินวันทาการถั
น ชีวปิตระกั
ใช้หนลัชีกวการพื
2) วิธีปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพิเศษ 1.
ปัจจุการประกั
บันกรมธรรม์
ิตแบบ้ นฐาน ได้แก่ หลักส
การใช้
น การประกั
พิเศษ มีทั้งความคุ้มครองและการลงทุนควบคู่กัน โดยการลงทุนผ่านกองทุนรวม มีอยูหลั
่ 2 กแบบ
คือจานวนเงิ
กรมธรรม์
ประกัน นชีวิตมีความแต
ิต พร้บอัตมรั
ชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชีชัวิตวรัจะคุ
นซ์ ้มซึครองชี
่งมีวิธีกวารปฏิ
ิดังบนีสิ้ ทธิประโยชน์ทาง
(1) การเสนอขายกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิ ตแบบยู นิ ต ลิ งค์ ไลฟ์ถอนได้
อิ น ชัทวุกรัวันนซ์ (Unit Link Life
ธุรกิจประกั
มีประโยชน์รับทั้งในเรื่องให้ความ
Insurance) ผ่านตัวแทนประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตต้องดาเนินการจัดการให้ตัว2.แทนประกั
นชีวนิตชีผูว้เิตสนอขายได้
ประโยชน์
ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ใบอนุ ญ าตของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ผู้ แ นะน าการลงทุ น (IC, Investor Consultant)
ตามข้ อในด้
10า นการพั
แห่ ง ประกาศ
พ ย์ บทบาท
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 และ ทลธ. 8/2557 ซึ่งใบอนุญ าตทีประกอบด้
่สามารถใช้วได้ย ปบทบาทด้
ระกอบด้วายนออมทรั
ผู้
แนะนาการลงทุนด้านตลาดทุน ผู้แนะนาการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ผู้แนะนาการลงทุนประเทศชาติ
ด้านกองทุน ตามกฎหมายว่า
3.
การประกั
ชีวิตแบ่งได้เนป็นตาม
2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตนควบการลงทุ
ประเภทสามั
ญยประเภทอุ
ตสาหกรรม
หลักสูตรที่สานักงานประกาศกาหนด และได้รับการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีกประเภท
ารและเงืคื่ออนไขที
่นายทะเบี
น
เป็น 4ปแบบมาตรฐาน
แบบชั่วระยะเวลา แบบ
ประกาศกาหนด การเสนอขายนั้นต้องปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์
ระกันชีวิตผ่านตัคือวแทน
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
ประกันชีวิต หรือละเว้นการปฏิบัติดังต่อไปนี้
อินชัเอกสารประกอบการเสนอ
วร์รันซ์
ก. อธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายโดยใช้
4. ในกรมธรรม์
ประกัอนกชีาหนดของ
วิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
ขายกรมธรรม์ ประกันภัยที่ บริษั ท จัดท าขึ้น ประกอบกับ หนั งสื อชี้ช วนซื้อหน่ วยลงทุ
น ที่ เป็ น ไปตามข้
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็คนวามรู
ต้น ตลอดจนการใช้
ข. ให้คาแนะนาตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ โดยมี
้ ความเข้าใจเกีส่ยิทวกัธิเบกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
กองทุนรวมและมีเอกสารหลักฐานที่สามารถนามาใช้อ้างอิงได้
ญญาเพิ่มเติม่ยแนบท้
ค. ให้คาแนะนาโดยอธิบายให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึ5.งลักสัษณะความเสี
งที่เกี่ยายกรมธรรม์
วข้องกับ ประกันชีวิต คือส
อจากสัญญาประกันชีวิต
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ปความคุ
ระกันชี้มวครองนอกเหนื
ิต
ง. ไม่นาข้อมูลของผู้เอาประกันภัยไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ัติในการขาย
การจัดการลู
3-18 คูแนวทางปฏิ
่มือปฏิบัติงบานส
าหรับตัวแทนประกั
นชีวกิตค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันชีวิต 3-3

จ. ห้ ามมิ ให้ ตั ว แทนประกัน ชี วิต เรีย กเก็บ หรือรับ ค่ าธรรมเนี ย ม หรือค่าตอบแทนที่
เกี่ย วกั บ กรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิต แบบยู นิ ต ลิ งค์ ไลฟ์ อิ น ชั วรัน ซ์ ควบคู่ กรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต จากผู้ เอาประกัน ภั ย
นอกเหนือจากผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องชาระตามที่ ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์
หรือตามที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
(2) การเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life
Insurance)
วแทนประกั
วิตดตัด้วาแทนประกั
นชีวิตต้อกงผ่ษาานการอบรมความรู
้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ
สู่ อาชี พ ตั วแทนประกั
น ชีวิต นั้ นผ่เปิานตั
ด กว้
าง ไม่ มีข้อนจชีากั
นอาชีพ และการศึ
ด้ วยเหตุ
ยูนิเกวอร์
ซล ไลฟ์
อิน ชัวรันพซ์ เรีและได้
รับอการขึ
ทะเบี
ย นตามหลั
กเกณฑ์
สร้างความรู้พื้นฐานให้
ับทุกแคนที
่เข้ามาในอาชี
ยนรู้เหมื
นกัน้นเปรี
ยบเสมื
อนเสาเข็
ม ซึ่ง วิธีการ และเงื่อนไขที่ส านั กงานประกาศ
โดยตัBasic,
วแทนประกั
นชีวิตต้องปฏิ(ไม่บมตั ีพิตามวิ
ธกี ารปฏิ
ัตใิ นการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันชีวิต ผ่านตัวแทนประกัน
คาร ในธุรกิจมีคากล่กาหนด
าวว่า “No
No Advance”
ื้นฐาน
ไม่มีกบ้าวหน้
า) และเพื่อ
อละเว้นการปฏิ
บัต้ไิ ปใช้
และให้
คาแนะน
าแก่ผทู้เันอาประกั
ภัยยถึนรูงลั้แกละท
ษณะความเสี
่ยงที่เกี่ยวข้องของกรมธรรม์ประกัน
รกิจประกันชีวิต ในอัชีวนิตที่จหรืะสามารถน
าความรู
ในการท
างานได้
ที จึงต้อนงเรี
า
ชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซลนชีไลฟ์
รันซ์้ ด้วย
อิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์
ประกั
วิต ดัอิงนต่ชัอวไปนี
1.2 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไปรษณีย์ บริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ดาเนินการเองเท่านั้น โดย
านเศรษฐกิจ
เอกสารที่บริษัทจะส่งให้แก่ผู้รับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ต้องมีรายการอย่างน้อย ดังนี้
านสังคม
1) วชื่อธุและที
านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครั
รกิจ ่อยู่ที่ติดต่อได้ของบริษัทประกันชีวิต
2) สรุปเงื่อนไขทั่วไป และผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี
3) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
4) จานวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชาระ ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชาระเบี้ย
รษฐกิจ
ภัยญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
อเป็นสินค้าทางการเงิประกั
นที่สนาคั
าระเบี
นภั่ยย วข้
และวั
้มครอง จ ใน
นองความต้ องการด้ า นการเงิน ส่ ว5)นบุวิธคีชคล
จึ ง้ยมีประกั
ค วามเกี
องกันบเริปั่มจต้จันยความคุ
ด้ า นเศรษฐกิ
ประกันภัยหรือหนังสือรับรองการประกันภัยแล้วแต่กรณี
หลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย 6)
อัตระยะเวลาในการออกกรมธรรม์
ราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
1.3 การเสนอขายกรมธรรม์
ประกั
ภัยผ่าคนธนาคาร
กเบี้ย ธนาคารเป็ นสถาบั นการเงิ
นที่ เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจ
าวันนและมี
วามสาคัญธนาคารที
ในระบบ ่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
ประเภทนิ
ควรปฏิ
รือละเว้นการปฏิ
ิ ดังนี้
องธนาคารคือรับ ฝากเงิ
น ปล่ติบอุคยสิคลนเชื
่ อ เป็ นบตััตวิหกลางในการท
าธุบรัตกรรมทางการเงิ
น โดยมี
1)
ผู
ท
้
าหน้
า
ที
่
ใ
นการเสนอขายต้
อ
งเป็
น
พนั
ก
งานของธนาคารที
ย เป็นผู้กากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม ่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
เท่านั้น เว้นแต่กวรณี
ที่มีโครงการโอนหรื
อรับตโอนกิ
จการ้ยหรื
ควบกั่ยนนแปลง
ของธนาคาร โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร
ก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่
งระยะเวลาขณะนั
้น และอั
ราดอกเบี
มีกอารเปลี
แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบให้ดาเนินการตามโครงการโอนหรือรับโอนกิจการหรือควบกัน
ผู้ที่ทาหน้
่ในการเสนอขายอาจเป็
นพนักงานที่ไงด้ประเทศไทย
รับอนุญาตเป็(ธปท.)
นนายหน้
นโยบายการเงิน (กนง.)
ซึ่งเป็านทีคณะกรรมการหลั
กของธนาคารแห่
เป็นาประกันชีวิตของธนาคารที่เป็นคู่สัญญาตาม
โครงการโอนหรื
อรับโอนกิจการ จหรืของประเทศ
อควบกันที่ได้และดู
รับความเห็
นชอบก็
ได้ ้ย
หนดทิศทางของนโยบายการเงิ
นตามสภาพเศรษฐกิ
ทิศทางอั
ตราดอกเบี
2) ผู้ทนาหน้
าทีา่ในการเสนอขายต้
องแจ้งชืต่อราดอกเบี
ตัว ชื่อสกุ้ยลนโยบาย
พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
ย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงิ
ไหลเข้
-ออก จะเป็นผู้กาหนดอั
้ทาหน้าทีน่ในการเสนอขายต้
องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งงขัว่นา เป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดย
กณฑ์ อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยัง3)ต้อผูงไปรวมต้
ทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่
อธิบาหนดดอกเบี
ายความแตกต่
างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคารก่อนเสนอขายทุกครั้ง
หมดเป็นปัจจัยในการก
้ยของธนาคาร
4) การท้ยาประกั
นภัยของลูกค้าธนาคารต้
องเป็าหนดขึ
นไปโดยความสมั
าย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี
ที่ธนาคารกลางของแต่
ละประเทศก
้นเป็น ครใจ ห้ามมิให้มีการบังคับ หรือใช้เป็น
อรองการให้
สินนเชืดอกเบี
่อ หรือ้ยธุเงิรกรรมอื
่นใดของธนาคาร
ยอัตราดอกเบี้ยอื่นเงืๆ่อนไขในการต่
ภายในประเทศไม่
ว่าจะเป็
นกู้ ดอกเบี
้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
5)
ธนาคารจะต้
อ
งปฏิ
บ
ต
ั
ห
ิ
รื
อ
ละเว้
น
การปฏิ
บัติเช่นเดียงกล่
วกันาวกับนายหน้าประกันชีวิต
ทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดั

พลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต

จุบันกาหนดให้อัตราดอกเบี้ยสาหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day)

ะกรรมการกำกับและส่
การประกอบธุ
รกิจประกันภัย ห้าบมนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขงสิเสริ
ทธิม์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
และส่งเสริ
มการประกอบธุรกิจประกันาภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัด1-2
การลูคูก่มค้ือาปฏิ
และการให้
าแนะน
าด้านประกันนชีชีววิติต 3-19
บัติงานสคาหรั
บตัวแทนประกั

1.4 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ การเสนอขายนั
้นต้องปฏิบัติตามวิ
ารปฏินบชีัตวิในติ และสรุ ปสาระส
บทที่ 1 ภาพรวมของธุ
รกิจธีกประกั
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ประกันชีวิตจะต้องแจ้งชื่อตัวแทนประกันชีวิตให้
สานักงาน คปภ. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
เรื่องที่
1.4.1 ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ต้องปฏิบัติดังนี้
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
1) กรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้เสนอขายผ่าน
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ทางโทรศัพท์เท่านั้น ผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ประกัน
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
ชีวิตให้เสนอขายผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
2) การเสนอขายให้กระทาได้ ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 8.30 – 19.00 น. เว้นแต่มีการ
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
นัดหมายล่วงหน้าว่าจะมีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยความยินยอมของผู้มุ่งหวังที่ได้รับการนัดหมาย
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
3) ห้ามเสนอขายกับผู้ มุ่งหวังที่ป ฏิเสธการรับ การเสนอขายกรมธรรม์ป ระกัน ภัยมาแล้ว หรือผู้
1.7 กองทุนประกันชีวิต
มุ่งหวังที่สานักงานแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบว่า เป็นผู้ไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อ เว้นแต่เวลาล่ วงพ้นมาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายชื่อจากสานักงานแล้วแต่กรณี โดยบริษัท
แนวคิ
ด เสธการเสนอขายให้บริษัททราบ
ประกันชีวิตต้องดาเนินการให้ตัวแทนประกันชีวิตแจ้งรายชือ่ บุคคล วัน เวลาที
่มีการปฏิ
1.านัการประกั
ทันที และบริษัทต้องจัดทาบัญชีดังกล่าวไว้รวมกับบัญชีรายชื่อที่บริษัทได้รับแจ้งจากส
กงาน น ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้
น การประกั
1.4.2 วิธีการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยตัวแทนประกั
นชีวิตผ่จาานวนเงิ
นทางโทรศั
พท์ มี นชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ดังนี้
1) เมื่อมีการโทรศัพท์ไปยังผู้มุ่งหวัง ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้ถอนได้
งชื่อตัวทุกชืวั่อนสกุลของตน เลขที่
2. ธุรกิจประกั
นชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันชีวิตที่กาลังเสนอขาย หลังจากนั้นต้องแจ้งทันทีว่า ตนประสงค์
จะเสนอขายกรมธรรม์
ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ประกันภัย ในการนี้ให้หลีกเลี่ยงการใช้คาว่าฝากหรือฝากเงินแทนการชาระเบี้ยประกันภัประโยชน์
ย
ว ย บทบาทด้
นออมทรั
พ ย์ บทบาท
2) หากผู้มุ่งหวังไม่ประสงค์จะทาประกันภัย ไม่ต้องการรับการติดต่ประกอบด้
อ ตัวแทนประกั
นชีวิตต้อางยุ
ติ
ประเทศชาติ
การสนทนาทันที แต่หากผู้มุ่งหวังต้องการทราบการได้มาซึ่งข้อมูลของตนเอง ตัวแทนประกั
นชีวิตต้องแจ้งให้ทราบว่า
3.
การประกั
นชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ตนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้มุ่งหวังมาได้อย่างไรก่อน จึงจะยุติการสนทนาได้
คือ ประเภทสามั
ประเภทอุตสาหกรรม
3) เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มุ่งหวังให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัประเภท
ย ตัวแทนประกั
นชีวิตต้อญงขอ
น 4 แบบมาตรฐาน
อนุญาตการบันทึกเสียงสนทนาก่อน หากได้รับอนุญาตให้บันทึกเสียงจะต้องขอคายืนยัเป็
นการอนุ
ญาตให้บันทึกคืเสีอยแบบชั
งอีก ่วระยะเวลา แบบ
านาญนและยั
ครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นให้บันทึกเสียงต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และให้เก็บหลัแบบบ
กฐานการบั
ทึกเสีงยมีงนัแบบพิ
้นเป็นเศษอีก คือ แบบยูน
อินชัวนร์รชีันวซ์ิตบันทึกเสียงสนทนา
ระยะเวลาเท่ากับสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัยนั้น หากไม่ได้รับอนุญาต ห้ามตัวแทนประกั
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
ใด ๆ ทั้งสิ้น
แก่ การแถลงข้
4) ในการเสนอขาย ตัวแทนประกันชีวิตต้องแนะนาให้ผู้มุ่งหวังทเอาประกั
าประกันนชีวภัิตยให้ได้เหมาะสมกั
บ อความจริง กา
เป็นและในการอธิ
ต้น ตลอดจนการใช้
ความเสี่ย งและความสามารถในการชาระเบี้ ยประกันภัย (Suitability Requirement)
บ ายเกีส่ยิทวกัธิเบกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
นมาแล้
กรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขาย ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องอธิบายในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นประกั
อย่างน้
อย วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
(1) ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบริษัทประกัน5.ชีวิตสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้ม้มครอง
ครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
(2) สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นความคุ
(3) จานวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชาระ ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลา
ชาระเบี้ยประกันภัย ในการนี้ให้หลีกเลี่ยงการใช้คาว่าฝากหรือฝากเงินแทนการชาระเบี้ยประกันภัย

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ัติในการขาย
การจัดการลู
3-20 คูแนวทางปฏิ
่มือปฏิบัติงบานส
าหรับตัวแทนประกั
นชีวกิตค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันชีวิต 3-3

(4) แจ้งวิธีชาระเบี้ยประกันภัย และให้เริ่มต้นความคุ้มครองตามวันที่ผู้มุ่งหวังกาหนด
(5) แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุด้วยว่าการใช้
สิทธินี้ให้ใช้สิทธิได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือ มากกว่า 30
วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเสนอขาย โดยผู้มุ่งหวังจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจานวน
(6) เมื่อมีการตอบตกลงทาประกันภัย ให้บันทึกชื่อ นามสกุลพร้อมเลขประจาตัวประชาชน
ของบุ
สู่ อาชี พ ตั วแทนประกั
น ชีควคลนั
ิต นั้้นน เปิ ด กว้ าง ไม่ มีข้อจ ากัดด้ านอาชีพ และการศึกษา ด้ วยเหตุ
5) เมื่อผูพ้มุ่งเรีหวัยงนรู
ตอบตกลงที
วิต ตัวแทนประกั
สร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชี
้เหมือนกัน่จะท
เปรีาประกั
ยบเสมืนอชีนเสาเข็
ม ซึ่ง นชีวิตจะต้องแจ้งการทาประกันชีวิตไป
ประกัBasic,
นชีวิตในโอกาสแรกที
ระทมาได้
แต่ไม่ไม่เกิมนีกวั้านวหน้
ทาการถั
ดไป ่อ
คาร ในธุรกิจมีคากล่ยังาบริ
วว่ษา ัท“No
No Advance”่ก(ไม่
ีพื้นฐาน
า) และเพื
6) ตั ว้ไแทนประกั
ชี วิ ต จะต้ทอันงแจ้
่ งผู้ มุ่ งหวั ง จะได้ รับ กรมธรรม์
รกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถนาความรู
ปใช้ในการทนางานได้
ที จึงงต้ให้อผงเรีู้ มุ่ งยหวั
นรู้แง ทราบระยะเวลาซึ
ละทา
ประกันภัยจากบริ
ษัทนประกั
หรือ้ ได้รับการติดต่อจากบริษัทเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย
อิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์
ประกั
ชีวิต ดันงชีต่วอิตไปนี
7) ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัท ประกันภัยส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัท
านเศรษฐกิจ
จะต้องโทรศัพท์ไปขอคายืนยันจากผู้มุ่งหวังอีกครั้งหนึ่ง (Confirmation Call) เมื่อได้รับอนุญาตให้สนทนา จะต้องขอ
านสังคม
าตผูครอบครั
้มุ่งหวังในการบั
านความต้องการส่วอนุ
นบุญคคล
ว ธุรกิจนทึกเทปสนทนา โดยต้องบันทึกตั้งแต่ได้รับอนุญาตจนกระทั่งสิ้นสุดจากการสนทนา และให้
บริษัทประกั
นชีวิตเก็บเทปสนทนาดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาของสัญญาประกันภัยนั้น ในการสนทนา
านการสนับสนุนของภาครั
ฐทางมาตรการภาษี
ต้องมีรายละเอียดดังนี้
(1) ชื่อ นามสกุลของผู้ทาการติดต่อ
รษฐกิจ
(2) สอบถามผู
รับกรมธรรม์
ประกันภั่ยงยแล้วหรือไม่
อเป็นสินค้าทางการเงินที่สาคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิ
จ ที้มุ่ง่มหวั
ุ่งเน้งนว่าด้ได้านการบริ
หารความเสี
สอบถามผู
หวับงว่ปัาจมีจัขย้อด้สงสั
ยเกี่ยวกับจเงืใน่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นใด ๆ หรือไม่
นองความต้ องการด้ า นการเงิน ส่ ว นบุ คคล จึ(3)งมีให้
ค วามเกี
่ ย วข้้มอุ่งงกั
า นเศรษฐกิ
จะต้องมี
ู้มุ่งหวังตสิภั้นณสงสั
หลายปัจจัย ได้แก่ อัหากมี
ตราดอกเบี
้ย กอัารอธิ
ตราเงิบนายให้
เฟ้อ ผและผลิ
ฑ์มยวลรวมในประเทศ
ุ่งหวังาวัไม่นมและมี
ีข้อสงสัคยวามส
ให้สาคั
อบถามว่
าผู้มุ่งหวังยังคงยืนยันที่จะทาประกันภัยหรือไม่
กเบี้ย ธนาคารเป็ นสถาบั นการเงินที่ เกี่ยวข้อ(4)
งกับหากผู
ชีวิต้มประจ
ญ ในระบบ
หากยันงคงยื
นภัยให้แจ้งสิาธุ
ทธิรกกรรมทางการเงิ
ารขอยกเลิกกรมธรรม์
องธนาคารคือรับ ฝากเงิ
ปล่นอยัยสินในการท
นเชื่ อ เป็าประกั
น ตัวกลางในการท
น โดยมีประกันภัย (Free Look Period) ภายใน 30
วัน นั บ ตั้ งแต่ ว่ธันนาคารให้
ที่ ผู้ มุ่ งหวักับงได้
ับ กรมธรรม์
ป ระกั
น ภัตยราที
จากบริ
อมากกว่า 30 วั น ทั้ งนี้ ขึ้น กับ แบบกรมธรรม์
ย เป็นผู้กากับดูแล ผลตอบแทนที
ผู้ฝรากเงิ
นคือดอกเบี
้ยในอั
่แตกต่ษาั ทงกัหรื
นตาม
ประกัน ภั ยที่ มี กวารเสนอขาย
หากผู้น้ เอาประกั
น ภัย ประสงค์
จะยกเลิ
กการประกัน ภัย ให้ บ ริษั ท ประกัน ชี วิต คืน เบี้ ย
ก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่
งระยะเวลาขณะนั
และอัตราดอกเบี
้ยมีการเปลี
่ยนแปลง
ประกันภัยเต็มจานวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น การคืนเบี้ยประกันภัยให้บริษัท ประกันชีวิตดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน
30 วัน นับแต่วันทีก่บของธนาคารแห่
ริษัทได้รับแจ้งการขอใช้
สิทธิยกเลิ
กกรมธรรม์
นโยบายการเงิน (กนง.)
ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลั
งประเทศไทย
(ธปท.)
เป็น ประกันภัย
1.5นตามสภาพเศรษฐกิ
การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันและดู
ภัยผ่าทนช่
องทางอื
่น เป็น้ยการเสนอขายแก่ผู้มุ่งหวังเป็นการทั่วไป ไม่
หนดทิศทางของนโยบายการเงิ
จของประเทศ
ิศทางอั
ตราดอกเบี
เฉพาะเจาะจง
และเพื
่อให้ผาู้ม-ออก
ุ่งหวังจะเป็
ติดต่อนแจ้
ทาประกั
นภัยไปยั้ยงนโยบาย
บริษัทด้วยตนเอง ให้เสนอขายได้เฉพาะกรมธรรม์
ย เพื่อให้เกิดความสมดุ
ลของปริมาณเงิ
นไหลเข้
ผู้กงาหนดอั
ตราดอกเบี
นชีวิตแบบพื
ฐาน เช่นนแบบตลอดชี
พ แบบคุ
้มครองชั่วคราว แบบสะสมทรั
พย์ และกระทาได้โดยตัวแทนประกัน
กณฑ์ อ้างอิง โดยแต่ประกั
ละธนาคารยั
งต้อ้นงไปรวมต้
ทุนของตนเอง
ความสามารถในการแข่
งขัน
ชีวิตาหนดดอกเบี
ที่ได้รับการมอบหมายจากบริ
หมดเป็นปัจจัยในการก
้ยของธนาคาร ษัทโดยตรง
างรูปแบบการเสนอขายกรมธรรม์
ระกันชีวิตาหนดขึ
ผ่านออนไลน์
าย (Policy Rate) หมายถึง ตัอัวตอย่
ราดอกเบี
้ยที่ธนาคารกลางของแต่ลปะประเทศก
้นเป็น เช่น ทางเว็บไซต์ ปัจจุบันมีหลายบริษัทได้
นการแล้ว มีระบบการพิ
ภัยอัตโนมั
ิ ออกกรมธรรม์
ยอัตราดอกเบี้ยอื่นดๆาเนิภายในประเทศไม่
ว่าจะเป็จนารณารั
ดอกเบีบ้ยประกั
เงินกู้นดอกเบี
้ยเงินตฝาก
หรือแม้แต่ส่งผ่านทางไปรษณีย์ถึงผู้เอาประกันภัย โดย
องคานึมจะขยั
งถึงความปลอดภั
ยของข้
อมูล การเรีตยราดอกเบี
กดูข้อมูล ้ยเป็นโยบายดั
นต้น งกล่าว
ทุนในพันธบัตร มีแต้นวโน้
บตามการเปลี
่ยนแปลงของอั

พลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต

2. แนวทางการขายประกั
จุบันกาหนดให้อัตราดอกเบี
้ยสาหรับธุรกรรมการซืน้อชีคืนวพัิตนธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day)

ะกรรมการกำกับและส่
การประกอบธุ
รกิจประกันภัย ห้าบมนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขงสิเสริ
ทธิม์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
และส่งเสริ
มการประกอบธุรกิจประกันาภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

เฉพาะเจาะจง และเพื่อให้ผู้มุ่งหวังติดต่อแจ้งทาประกันภัยไปยังบริษัทด้วยตนเอง ให้เสนอขายได้เฉพาะกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน เช่น แบบตลอดชีพ แบบคุ้มครองชั่วคราว แบบสะสมทรัพย์ และกระทาได้โดยตัวแทนประกัน
ชีวิตที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทโดยตรง
ตัวอย่างรูปแบบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านออนไลน์ เช่น ทางเว็บไซต์ ปัจจุบันมีหลายบริษัทได้
นการขาย การจัด1-2
ค้ือาปฏิ
และการให้
าแนะน
าด้
านประกันนนชีชีวภัวิติตย 3-21
บัติงานสคาหรั
ดาเนินการแล้ว มีระบบการพิจารณารับประกันภัแนวทางปฏิ
ยอัตโนมับตัติ ใออกกรมธรรม์
สการลู
่งผ่คูาก่มนทางไปรษณี
ย์ถบึงตัผูวแทนประกั
้เอาประกั
โดย
ต้องคานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกดูแนวทางปฏิ
ข้อมูล เป็บนัติใต้นการขาย
น การจัดการลูกค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันชีวิต 3-21

2. แนวทางการขายประกั
วิต จะเรียกตนเองว่า “นักขาย” และนับทที
ตัวแทนประกันชีวิต ส่นวชีนใหญ่
กขายผู
ระสบความสาเร็รจกิในระดั
บโลกนั
่ 1 ้ปภาพรวมของธุ
จประกั
นชีว้นติ และสรุปสาระส

ส่วนใหญ่มตัีควแทนประกั
วามเข้าใจทัน้งชีศาสตร์
กี่ยวกับจะเรี
สินค้ยากตนเองว่
และศิลป์าท“นั
ี่เกี่ยกวข้
องกับและนั
จิตใจมนุ
ษย์้ปรวมกั
นเป็นศาสตร์
ห่งการขาย
วิต ส่วเนใหญ่
ขาย”
กขายผู
ระสบความส
าเร็จแในระดั
บโลกนัซึ้น่ง
ยกฎเกณฑ์
้ นตอนของกระบวนการขาย
การและขั
้นใตอนเหล่
นพื้นฐาน
ส่ขวสินใหญ่
มีคววามเข้
าใจทัแ้งละขั
ศาสตร์
เกี่ยวกับบและส่
สินค้งาเสริ
และศิ
ลป์ที่เกีความเข้
่ยวข้รอกิงกัจาประกั
บใจในหลั
จิตใจมนุ
ษห้าย์มนำไปใช้
นศาสตร์านีแ้จห่ะเป็
งการขาย
ซึ่งา
ลิประกอบด้
ทธิ์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
มการประกอบธุ
นเรืภั่อยกงที
นการแสวงหากำไรทางการค้
่ รวมกันเป็
สามารถต่
รกิจได้แรวมถึ
เพิ่มมากขึ้นความเข้าใจในหลักการและขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นพื้นฐาน
ประกอบด้อวยอดธุ
ยกฎเกณฑ์
ละขั้ นงสามารถหารายได้
ตอนของกระบวนการขาย
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
กระบวนการซื
สามารถต่2.1
อยอดธุ
รกิจได้ รวมถึ้องสามารถหารายได้เพิ่มมากขึ้น
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
การขายประกั
นชีวิต้อต้องเข้าใจกระบวนการขาย แต่กระบวนการขายก็มีพื้นฐานมาจากการตัดสินใจซื้อที่มี
2.1 กระบวนการซื
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
ขั้นตอน ดัการขายประกั
งนั้นก่อนจะทนาการขายจึ
งต้าอใจกระบวนการขาย
งเข้าใจกระบวนการซืแต่้อก่กอระบวนการขายก็
น ซึ่งมี 5 ขั้นตอนดั
้
ชีวิตต้องเข้
มีพงื้นนีฐานมาจากการตั
ดสินใจซื้อที่มี
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ตระหนั
กถึงปั ญ หา
องการที่ ไม่ ได้้อรก่ับอการตอบสนอง)
ขั้นตอน ดังนั้นก่1)อนจะท
าการขายจึ
งต้อ(ความต้
งเข้าใจกระบวนการซื
น ซึ่งมี 5 ขั้นตอนดัระบุ
งนี้ให้ ถูกต้องว่ ามั น คืออะไร และ
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ผลกระทบจากปั1)ญตระหนั
หานั้น มากน้
อย่างใด
กถึงปัอญยเพี
หายงใด
(ความต้
องการที่ ไม่ ได้ รับ การตอบสนอง) ระบุ ให้ ถูกต้องว่ ามั น คืออะไร และ
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
ผลกระทบจากปั2)ญปรารถนาจะหาทางออก
หานั้น มากน้อยเพียงใด อย่างใด
1.7 กองทุนประกันชีวิต
3)
ดสินใจเลือกทางออกที่ดีที่สุด
2) ตัปรารถนาจะหาทางออก
4)
3) ตัดสินใจซื
ใจเลื้ออกทางออกที่ดีที่สุด
แนวคิด
5)
4) ส่ตังดมอบสิ
สินใจซืน้อค้า
การประกั
ลั กการพื
กระบวนการซื
้อขนมน ชีเสืว้อิตผ้ใช้า หรถยนต์
นัก้ นฐาน ได้แก่ หลักส
5) ส่งมอบสินค้้อาเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกครั้งในกระบวนการขาย ไม่ว่าจะเป็1.นการซื
หลักการใช้
จเสืานวนเงิ
น่ อการประกั
ขายต้องจาให้ขกระบวนการซื
ึ้นใจและนาไปใช้
ตัว้งแทนประกั
นชีวิตต้องเข้
พั ฒนา
้อเป็อนย่สิ่างทีงสม่
่ต้อาเสมอ
งใช้ทุกครั
ในกระบวนการขาย
ไม่วา่าใจกระบวนการซื
จะเป็นการซื
้อขนม้อของคน
้อผ้า เพื
รถยนต์
นัก นชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้ม้อครองชี
บสิทธิประโยชน์ทาง
กระบวนการขายที
่ตอบสนองความต้
งการของคนซื
อย่างเหมาะสมและรวดเร็
ว
ขายต้องจาให้ขึ้นใจและน
าไปใช้อย่อางสม่
าเสมอ ตัว้อแทนประกั
นชีวิตต้องเข้าใจกระบวนการซื
ของคนวิตเพืพร้
่ อพัอฒมรันา
ถอนได้ทุกวัน
2.2 กระบวนการขาย
กระบวนการขายที
่ตอบสนองความต้องการของคนซื้ออย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
ธุรกิจประกันชีวอิตความต้
มีประโยชน์
การขาย
คือ ศิลปะของการค้นหาความต้องการของผู้ซื้อในกระบวนการซื2.
้อ และตอบสนองต่
องการทั้งในเรื่องให้ความ
2.2 กระบวนการขาย
ประโยชน์
าอนการพั
นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ด้วยสินค้าการขาย
และบริกคืารที
โดยผูน้ขหาความต้
ายต้องมีคอวามสามารถในการสื
่อสาร โนมน้้อาวและตอบสนองต่
ให้
ลูกค้าตัดใสินด้
นใจทั
นที อฒงการ
อ ศิ่เลหมาะสม
ปะของการค้
งการของผู้ซื้อในกระบวนการซื
ความต้
ประกอบด้
บทบาทด้
า นออมทรั
พ ย์ บทบาท
(Life Insurance
& Research ่อAssociation)
อลตัูก้ งค้ขึา้ นตัดในปี
พ.ศ.
มี
ด้วยสินค้าสถาบั
และบรินกLIMRA
ารที่เหมาะสม
โดยผู้ขายต้อMarketing
งมีความสามารถในการสื
สาร โนมน้าว ก่ให้
สิวนยใจทั
นที 2459
เครือข่ายบริ
ษัทสมาชิ
กเกือบ(Life
1,100
บริษัท ในMarketing
86 ประเทศ
ซึ่งถือเป็นแหล่
งความรู้ที่เชืก่ประเทศชาติ
่ออถืตัอ้ ได้
รกิจประกั
ชีวิต ได้มี
สถาบั
น LIMRA
Insurance
& Research
Association)
ง ขึใ้ นนธุในปี
พ.ศ. น2459
3.
การประกั
น
ชี
ว
ิ
ต
แบ่
ง
ได้
2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
สอนกิ
ชีวิต (Insurance
Sales
Activities)
ึง 10งความรู
ขั้นตอนแบบสมบู
ณ์ รโดยในบางขั
เครือข่จากรรมการขายประกั
ยบริษัทสมาชิกเกือบน1,100
บริษัท ใน 86
ประเทศ
ซึ่งถือเป็ไว้นถแหล่
้ที่เชื่อถือได้ใรนธุ
กิจประกันชีเป็้นวินตตอน
ได้
ประเภทถรูกณ์
คืต้ออโดยในบางขั
ประเภทสามั
ประเภทอุตสาหกรรม
ตัสอนกิ
วแทนประกั
นชีวิตจะต้องปฏิ
ามประกาศของ
ต่าง ๆ เพื
่ของตนเองให้
ง และยังเป็้นนญตอน
การ
จกรรมการขายประกั
นชีบวัติ ิต(Insurance
Salesคปภ.
Activities)
ไว้่ถอึงทาหน้
10 ขัา้นทีตอนแบบสมบู
เป็น 4 แบบมาตรฐาน
ส่ตังวเสริ
มธุรกิจในระยะยาวด้
วย บัติตามประกาศของ คปภ. ต่าง ๆ เพื่อทาหน้าที่ของตนเองให้
แทนประกั
นชีวิตจะต้องปฏิ
ถูกต้อง และยังคืเป็อนแบบชั
การ ่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
ส่งเสริมธุรกิจในระยะยาวด้วย
อินชัวร์รันซ์
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ัติในการขาย
การจัดการลู
3-22 คูแนวทางปฏิ
่มือปฏิบัติงบานส
าหรับตัวแทนประกั
นชีวกิตค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันชีวิต 3-3

ตารางที่ 3.2 แสดง 10 ขั้นตอนของกิจกรรมการขาย (10 Steps of Sales Activities)

ขั้นตอน
กิจกรรม
พลต่อการเสนอขายกรมธรรม์
ป
ระกั
นชีวิต
1
แสวงหาผู้มุ่งหวัง (Prospecting)

รายละเอียด
บุคคลที่เคยติดต่อ ที่ได้รับการแนะนา ครอบครัว ญาติ
เพื่ อ น สมาชิ ก ชมรม เป็ น ต้ น มี อ งค์ ป ระกอบคื อ มี
ความสามารถในทางการเงิน สุขภาพแข็งแรง เข้าพบ
สู่ อาชี พ ตั วแทนประกัน ชีวิต นั้ น เปิ ด กว้ าง ไม่ มีข้อจ ากัดด้ านอาชีพ และการศึกษา ด้ได้วยเหตุ
จาเป็นต้องมีประกันภัยเพราะความรับผิดชอบ
สร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุ2กคนที่เข้ทาบทามเพื
ามาในอาชี่อพการขาย
เรียนรู้(Approaching)
เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็
ม าตนเองพร้
ซึ่ง
แนะน
อมใบอนุญาต
่อ/ที่อยู่อ่ ของบริษัท จานวนเงินกองทุน
คาร ในธุรกิจมีคากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) ชืและเพื
รกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถนาความรู้ไปใช้ในการทางานได้ทันที จึงต้องเรียนรูผลการด
้และทาาเนินงาน (งบการเงินประจาปี) ฯลฯ
3
สัมภาษณ์
อมูล้ (Fact Finding)
ข้อมูล/ความต้องการของผู้มุ่งหวัง
อิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์
ประกั
นชีวิตเดัพืง่อต่หาข้
อไปนี
ชื่อ อายุ จานวนบุตร การศึกษา
านเศรษฐกิจ
จานวนคนในอุปการะ
านสังคม
อาชีพ รายได้ ประมาณการรายจ่าย
านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ
กรมธรรม์ที่มีอยู่ เบี้ยประกันภัย ความคุ้มครองที่มีอยู่
านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี
4
ชี้ให้เห็นปัญหา (Identifying the Problems)
ชี้ให้เห็นปัญหาตามหลักวิชาการ
5
วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา
ให้คาแนะนาที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ
รษฐกิจ
(Creating the Solution)
อเป็นสินค้าทางการเงินที่สาคั
ญ
ชนิ
ด
หนึ
่งในระบบเศรษฐกิ
ุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี
่ยง
6
การน
าเสนอแนวทางแก้จ ปทีัญ่มหา
การเสนอขายแบบประกั
นชีวิตต่าง ๆ
นองความต้ องการด้ า นการเงิน ส่ ว นบุ
คคล จึ งมีthe
ค วามเกี
่ ย วข้ องกั บ ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ
จ ใน
(Presenting
Solution)
แบบที
่ เหมาะสม ความคุ้ ม ครอง ผลประโยชน์ ทุ น
หลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ประกันที่เหมาะสม จานวนเบี้ยประกันภัย จานวนปีที่
กเบี้ย ธนาคารเป็ นสถาบั นการเงินที่ เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจาวันและมี ความสาคัญ ในระบบ
ต้องชาระ จานวนปีที่คุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ สิทธิ
าที่ การใช้มูลค่าเวนคืน ข้อยกเว้น ช่องทางการ
องธนาคารคือรับ ฝากเงิน ปล่อยสิ นเชื่ อ เป็ น ตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิหน้
น โดยมี
ย เป็นผู้กากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่าชงกัาระเบี
นตาม้ย ฯลฯ
7
การตอบข้อโต้แย้ง (Handling
Objections)
ฟัง และชี้แจงรายละเอียด
ก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่
วงระยะเวลาขณะนั
้น และอัตราดอกเบี
้ยมีการเปลี่ยรับนแปลง
8
ปิดการขาย (Closing the Sell)
กรอกใบคาขอเอาประกันภัย กรอกตามความเป็นจริง
ห้ า มปกปิ
นโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลั กของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
เป็น ด เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ให้ ก รมธรรม์ เ ป็ น โมฆี ย ะ
พร้ อ มรั้ยบ ช าระเบี้ ย ประกั น ภั ย ออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น
หนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี
ชั่วคราวทันที พร้อมนาส่งเบี้ยประกันภัยทันที
ย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า -ออก จะเป็นผู้กาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
9
บริการหลังการขาย (After Sale Service)
นาส่งกรมธรรม์ พร้อมชี้แจงรายละเอียด ช่องทางการ
กณฑ์ อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน
บริการ ทบทวนกรมธรรม์ กระชับสัมพันธ์ส่วนบุคคล
หมดเป็นปัจจัยในการกาหนดดอกเบี้ยของธนาคาร
ติดต่ออย่างต่อเนื่อง
าย (Policy Rate) หมายถึ10ง อัตราดอกเบี
้
ย
ที
่
ธ
นาคารกลางของแต่
ล
ะประเทศก
าหนดขึ
้นเป็น
ขยายตลาด (Expanding the Markets)
ขอการแนะนารายชื่อผู้มุ่งหวัง ขยายตลาดใหม่ รักษา
ยอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรืตลาดเก่
อแม้แต่า ท าตลาดพื้ น ที่ ตลาดคนท างานประจ า
ทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดัผู้ปงกล่
าว เป็นต้น
ระกอบการ

จุบันกาหนดให้อัตราดอกเบี้ยสาหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day)

ะกรรมการกำกับและส่
การประกอบธุ
รกิจประกันภัย ห้าบมนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขงสิเสริ
ทธิม์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
และส่งเสริ
มการประกอบธุรกิจประกันาภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัด1-2
การลูคูก่มค้ือาปฏิ
และการให้
าแนะน
าด้านประกันนชีชีววิติต 3-23
บัติงานสคาหรั
บตัวแทนประกั

10 ขั้นตอนการขายนี้ เป็นพื้นฐานปฏิบัติสาคัญในการพัฒนาทักษะของตั
แทนประกันชีวิตรในระยะยาว
บทที่ 1 วภาพรวมของธุ
กิจประกันชีควร
วติ และสรุปสาระส
ทาความเข้าใจ ฝึกฝน จนชานาญ และยังสามารถพัฒนาไปเป็นนักวางแผนการเงิน ที่ปรึกษาการเงิน ได้ในอนาคต
เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนการขายอย่างละเอียดแล้วจะพบว่า 10 ขั้นตอนการขาย เป็นกระบวนการสนับสนุนให้
เรื่องที่
ผู้ซื้อก้าวสู่ทิศทางของการซื้อ และค่อย ๆ ถูกชี้นาให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ ผู้มุ่งหวังจะค้นพบความต้องการที่ยัง
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
ไม่ได้ตระหนัก สร้างความปรารถนาที่ต้องการแก้ไข ยอมรับข้อเสนอและวิธีการแก้ปัญหา จนถึงขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ในที่สุด นอกจากนั้น 10 ขั้นตอนการขายนี้ถือเป็นพื้นฐานที่สาคัญและละเลยไม่ได้ เพื่อพัฒนาขั้นตอนกระบวนการ
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
ทางานในสายอาชีพให้เติบโตต่อไป เช่น การเป็นนักวางแผนการเงิน CFP® (Certified Financial Planner) ที่ปรึกษา
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
การเงิน AFPTTM (Associate Financial Planner (Thai)) ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (www.tfpa.or.th) ที่
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ปรึกษาการเงิน FChFP (Fellow Chartered Financial Practitioner) ของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
การเงิน (www.thaifa.org) ซึ่งกระบวนการทางานขั้นพื้นฐานนั้นถูกพัฒนามาจาก 10 ขั้นตอนการขาย
1.7 กองทุนประกันชีวิต
2.3 เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ ตามประกาศเรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันแนวคิ
ชีวิต ต้ดองมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
1) ชื่อและที่อยู่ที่ติดต่อได้ของบริษัทประกันชีวิต
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
2) ชื่อตัว ชื่อสกุลผู้เอาประกันภัย
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
3) ชื่อตัว ชื่อสกุลตัวแทนประกันชีวิต พร้อมช่องลายมือชื่อ
ถอนได้ทุกวัน
4) วัน เวลาที่มีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
2. ธุรนกิความคุ
จประกั้มนครอง
ชีวิตมีรวมทั
ประโยชน์
5) สรุปเงื่อนไขทั่วไปและผลประโยชน์ต ามกรมธรรม์ประกัน ภัยและข้อยกเว้
้งสิท ธิทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
ว ย บทบาทด้นา นออมทรั
พ ย์ บทบาท
6) จ านวนเบี้ ย ประกัน ภัย ของกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย และสั ญ ญาเพิ่ ม เติ ม (ถ้าประกอบด้
มี ) ระยะเวลาเอาประกั
ภั ย
ประเทศชาติ
ระยะเวลาชาระเบี้ยประกันภัย
3. ่ตการประกั
นชีวนิตชีแบ่
ได้เป็บนเบี2้ยชนิด คือ ชนิดมีเงิน
7) ให้ระบุว่าการนาส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ ของผู้เอาประกันภัย การที
ัวแทนประกั
วิตงมาเก็
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
ประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
8) ระบุวิธีชาระเบี้ยประกันภัยในช่องทางต่าง ๆ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
9) คาเตือนให้ผู้เอาประกันภัยศึกษา อ่าน และทาความเข้าใจ ในเอกสารเสนอขาย
นชัวร์รันนซ์เดียวกับที่กาหนดไว้
เอกสารเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ต้องมีรอิายการเช่
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
ในข้อ 1-9 ข้างบน และมีรายการดังต่อไปนี้ด้วยเป็นอย่างน้อย
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
10) รายละเอียดค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม
ต้น ตลอดจนการใช้
11) จานวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องชาระทั้งสิ้น พร้อมแสดงรายละเอียด สัดเป็ส่นวนของจ
านวนเงินที่เป็สนิทเบีธิเ้ยกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
นมาแล้
ประกันชีวิต เบี้ยประกันภัยสาหรับความคุ้มครองเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายดาเนินงานและสัดส่วประกั
นการลงทุ
น วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
เติมแนบท้
ายกรมธรรม์
เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัว5.รันสัซ์ญต้ญาเพิ
องมีร่มายการเช่
นเดี
ยวกับที่ ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
กาหนดไว้ในข้อ 1-11 ในข้างบน และมีรายการดังต่อไปนี้ด้วยเป็นอย่างน้อย
12) อัตราผลตอบแทนที่ให้กับผู้เอาประกันภัย มูลค่าเงินต้นที่จะนาไปคานวณอัตราผลตอบแทน ความถี่และ
ระยะเวลาในการคานวณอัตราผลตอบแทน

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ัติในการขาย
การจัดการลู
3-24 คูแนวทางปฏิ
่มือปฏิบัติงบานส
าหรับตัวแทนประกั
นชีวกิตค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันชีวิต 3-3

13) ตารางแสดงการประมาณการมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องลงรายการตาม 2 3 และ 4 เมื่อผู้มุ่งหวังตกลงที่ จะทาประกันชีวิต และต้องส่งมอบ
เอกสารประกอบการเสนอขายให้แก่ผู้มุ่งหวังพร้อมเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัท
ข้อมูลที่ ปรากฏในเอกสารเสนอขายกรมธรรม์ป ระกัน ชีวิตแบบยูนิ ต ลิงค์ ไลฟ์ อินชั วรันซ์ และกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ที่บริษัทประกันชีวิตให้ความเห็นชอบต้องเป็นปัจจุบัน ถ้าใช้ข้อมูลที่เป็น
ผลประกอบการในอดี
เพืม่ อีขแสดงการวิ
เคราะห์
เพื่ อประกอบการขาย
สู่ อาชี พ ตั วแทนประกั
น ชีวิต นั้ น เปิ ด กว้ างตไม่
้อจ ากัดด้ านอาชี
พ และการศึ
กษา ด้ วยเหตุต้ องมี คาเตื อนให้ ผู้ เอาประกัน ภั ย ทราบว่ า
ผลประกอบการในอดี
ต มิได้เพป็นเรีเครื
่องบ่
ลประกอบการในอนาคต
สร้างความรู้พื้นฐานให้
กับทุกคนที่เข้ามาในอาชี
ยนรู
้เหมืงชีอ้ผนกั
น เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง

พลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต

คาร ในธุรกิจมีคากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
รกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถนาความรู้ไปใช้ในการทางานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และทา
อิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้
านเศรษฐกิจ
านสังคม
านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ
านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี

รษฐกิจ

อเป็นสินค้าทางการเงินที่สาคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
นองความต้ องการด้ า นการเงิน ส่ ว นบุ คคล จึ งมี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิจ ใน
หลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
กเบี้ย ธนาคารเป็ นสถาบั นการเงินที่ เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจาวันและมี ความสาคัญ ในระบบ
องธนาคารคือรับ ฝากเงิน ปล่อยสิ นเชื่ อ เป็ น ตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ย เป็นผู้กากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลั กของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
หนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า -ออก จะเป็นผู้กาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
กณฑ์ อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน
หมดเป็นปัจจัยในการกาหนดดอกเบี้ยของธนาคาร
าย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศกาหนดขึ้นเป็น
ยอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว
จุบันกาหนดให้อัตราดอกเบี้ยสาหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day)

ะกรรมการกำกับและส่
การประกอบธุ
รกิจประกันภัย ห้าบมนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขงสิเสริ
ทธิม์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
และส่งเสริ
มการประกอบธุรกิจประกันาภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัด1-2
การลูคูก่มค้ือาปฏิ
และการให้
าแนะน
าด้านประกันนชีชีววิติต 3-25
บัติงานสคาหรั
บตัวแทนประกั

เรื่องที่ 3.3
การรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์

บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส
เรื่องที่

1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ในการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิต ตลาดธรรมชาติ คือกลุ่มคนที่เรารู1.3้จักชนิการเข้
าไปเพื่อและแบบของการประกั
แนะนาประกัน
ด ประเภท
นชีวิต
ชีวิต จึงสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง แต่ขนาดของตลาดที่ใหญ่กว่า คือตลาดของคนที
่
เ
ราไม่
ร
้
ู
จ
ั
ก
เป็
น
ตลาดที
่
ต
ั
ว
แทน
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ประกันชีวิตต้องสร้างใหม่ หากสามารถทาให้คนที่ไม่รู้จัก กลายเป็นคนรู้จัก เป็นเหมื1.5อนโซ่
ม่มีปลาย
าง
สัญไญาเพิ
่มเติมจะเป็
แนบท้นการสร้
ายกรมธรรม์
ความยั่งยืนให้กับอาชีพในระยะยาว การรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์จึงเป็น1.6
กิจกรรมที
่ต้องทาร่ดวจมกั
งนีบ้ การเติบโตของอุตสาห
ช่องทางการจั
าหน่น าดัยกั
1.7 กองทุนประกันชีวิต

1. การรู้จักลูกค้า

จากเรื่องที่ 3.2 ที่ ได้กล่าวถึง 10 ขั้นตอนการขายแล้วนั้น เมื่อตัแนวคิ
วแทนประกั
ด นชีวิตได้เลือกตลาดเป้าหมาย
(Target Market) แล้ ว ขั้น ตอนการทาบทามเพื่ อขาย และสั ม ภาษณ์ เพื่ อ หาข้อมู1.ล ของผู
้ มุ่ งหวันงชีเป็วิตนใช้เรืห่อลังทีก่ สการพื
าคั ญ้ นฐาน ได้แก่ หลักส
การประกั
ตัวแทนประกันชีวิตจาเป็นต้องรู้จักลูกค้าในตลาด โดยรู้ว่า คนเหล่านั้น เป็นใคร เขาคิหลั
ดอย่กการใช้
างไร รูจ้สานวนเงิ
ึกอย่างไร
ใช้ชีวิต นชีวิตมีความแต
น การประกั
อย่างไร มีค่านิยมในการดาเนินชีวิตอย่างไร มีค่านิยมอะไรที่ใช้เป็นหลักการในการดาเนิ
ชีวิต้มมีครองชี
ความสนใจอะไร
ชีวิตนจะคุ
วิต พร้อมรับมีสิทธิประโยชน์ทาง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นอย่างไร มีทัศนคติอย่างไร โลกทัศน์ เป็น อย่าถอนได้
งไร ความทะเยอทะยานเป็
น
ทุกวัน
อย่างไร ความต้องการและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมการซื้อ การใช้สินค้าคือ2.อะไร
ข้อมูลนเกีชี่ยววกั
้มุ่งหวังที่ทั้งในเรื่องให้ความ
ธุรกิซึจ่งประกั
ิตมีบปผูระโยชน์
ตัวแทนประกันชีวิตควรรู้อย่างลึกซึ้งนั้น จะประกอบไปด้วยข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้ ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
1.1 ข้อมูลด้านประชากร
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
1.2 ข้อมูลด้านจิตวิทยา
ประเทศชาติ
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตของผู้มุ่งหวัง
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อของผู้มุ่งหวัง
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
1.1 ข้อมูลทางด้านประชากร เป็นข้อมูลที่ทาให้ตัวแทนประกันชีวิตรู้ว่าผู้มุ่งหวั
งเป็นานาญ
ใคร เป็และยั
นข้อมูงลมีเบื
้องต้นเศษอีก คือ แบบยูน
แบบบ
แบบพิ
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ ฐานะทางการสมรส ขนาดครอบครัอิว นศาสนา
ชัวร์รันซ์ที่อยู่อาศัย ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์นี้ ทาให้รู้ว่าผู้มุ่งหวังกลุ่มเป้าหมายนั
้นเป็นใครเท่ปาระกั
นั้นนแต่
ไม่รู้วเงื่า่อนไขและข้อกาหน
4. ในกรมธรรม์
ชีวยิตังจะมี
พวกเขาดาเนินชีวิตอย่างไร มีความต้องการอะไร จึงต้องสนใจที่จะเรียนรู้ข้อมูลอื่นด้วย เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
1.2 ข้อมูลด้านจิตวิทยา เป็นข้อมูลทางด้านสภาพจิตใจของผู้มุ่งหวังที่อยู่เบืเป็
้องหลั
กรรมของผู้มสุ่งิทหวั
นต้นงพฤติ
ตลอดจนการใช้
ธิเงกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ได้แก่ ความต้องการ ความปรารถนา แรงจูงใจ ทัศนคติ การรับรู้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงผลั
ภายใน
ที่มีอิทา ธิ1พปีลต่ประกอบด้
อ
ประกักดันนมาแล้
วมากกว่
วย มูลค่าเว
ภายในตั
ว
ของ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริ
โ
ภคที
อ
่
ยู
ภ
่
ายในตั
ว
ของผู
้
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
มุผู่ง้มหวั
งว่งาว่คืาอคือะไร
ุ่งหวั
ออะไร
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ัติในการขาย
การจัดการลู
3-26 คูแนวทางปฏิ
่มือปฏิบัติงบานส
าหรับตัวแทนประกั
นชีวกิตค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันชีวิต 3-3

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตของผู้มุ่งหวัง เป็นข้อมูลที่ว่าด้วยรูปแบบในการดาเนินชีวิต ค่านิยม และ
ความทะเยอทะยานของผู้มุ่งหวัง ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ผู้มุ่งหวังทา สิ่งที่สนใจ และความคิดเห็นของผู้มุ่งหวังที่มีต่อ
สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อของผู้มุ่งหวัง เพื่อที่จะรู้ว่าจะเข้าถึงผู้มุ่งหวังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร
ประกอบไปด้วยเวลาที่ใช้ในการบริโภคสื่อ การเลือกบริ โภคสื่อ ชอบอ่านหนังสือพิมพ์อะไร ชอบอ่านเรื่องราวอะไร
ชอบฟั
ชอบดูรกายการโทรทั
สู่ อาชี พ ตั วแทนประกั
น ชีงวรายการวิ
ิต นั้ น เปิ ดทกว้ยุอาะไร
ง ไม่ชอบผู
มีข้อจ้จากััดรายการคนไหน
ดด้ านอาชีพ และการศึ
ษา ด้ วยเหตุศน์อะไร ชอบพิธีกรคนไหน ชอบผู้อ่านข่าว
คนใด
ความรู
ข้าถึยงบเสมื
ผู้มุ่งหวั
งกลุ่มเป้มาหมายได้
สร้างความรู้พื้นฐานให้
กับชอบดาราคนไหน
ทุกคนที่เข้ามาในอาชี
พ เรี้ทยั้งหมดนี
นรู้เหมื้จอะท
นกัาให้
น เเปรี
อนเสาเข็
ซึ่ง อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 Basic,
ข้อมูลเกีNo่ยวกั
บสภาพแวดล้
คมและวั
ฒนธรรม
เพื่อ่อที่จะเรียนรู้ปัจจัยภายนอกที่มีต่อพฤติกรรม
คาร ในธุรกิจมีคากล่าวว่า “No
Advance”
(ไม่มอีพมทางสั
ื้นฐาน งไม่
มีก้าวหน้
า) และเพื
โภค ได้ แก่าความรู
ความรู้ไ้เปใช้
กี่ย วกั
บ วั ฒ างานได้
นธรรม ททััน้ งทีวั ฒจึนธรรมระดั
ชาติาวั ฒ นธรรมย่ อ ยของกลุ่ ม ต่ า ง ๆ เรื่อ งของ
รกิจประกันชีวิต ในอัการบริ
นที่จะสามารถน
ในการท
งต้องเรียนรู้แบละท
ความสัมพันธ์ทปางครอบครั
งของกลุ
อิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์
ระกันชีวิต ดัวงเรืต่อ่อไปนี
้ ่มอ้างอิงที่ผู้มุ่งหวังต้องการอยากจะเป็นหรืออยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
กลุ่มชนชั้นทางสังคมของผู้มุ่งหวัง และบรรทัดฐานทางพฤติกรรมของกลุ่มอ้างอิงและชนชั้นทางสังคม
านเศรษฐกิจ
ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นส่วนช่วยตัวแทนประกันชีวิตในการเจาะตลาด และขยายตลาดในอนาคต บางครั้งตัวแทน
านสังคม
นชีครอบครั
วิตไม่แน่วใจว่ธุรากิเหมาะกั
บกลุ่มคนแบบไหน หรือใครที่เหมาะกับตน การวิเคราะห์ความเข้าใจลูกค้าให้ลึกซึ้ง จึง
านความต้องการส่วประกั
นบุคคล
จ
เป็นสิ่งทีฐทางมาตรการภาษี
่สาคัญ และค่อย ๆ ฝึกฝนพัฒนาตนเองต่อไป เพื่อสร้างความยั่งยืนและมั่นคงในธุรกิจ
านการสนับสนุนของภาครั
หนทางที่ดีที่สุดที่จะเข้าใจผู้มุ่งหวังในตลาดเป้าหมาย คือ ตั้งคาถามว่าลูกค้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการประกัน
ชีวิตมากที่สุด โดยที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องตอบคาถามเหล่านี้ให้ได้
รษฐกิจ
องซื้อประกันจชีทีว่มิตุ่งเน้
เพราะการประกั
นชีวิตเป็น่ยการคุ
อเป็นสินค้าทางการเงินที่สาคัญชนิ1)
ดหนึทาไมต้
่งในระบบเศรษฐกิ
นด้านการบริหารความเสี
ง ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาล สูญเสีย
วะ ทุพนพลภาพ
อเสียชี่ ยววข้
ิต และเป็
พย์ ในลัจกในษณะที่มีการจ่ายเงินให้กับใครบางคนในเวลา
นองความต้ องการด้อวัายนการเงิ
ส่ ว นบุ คชราภาพ
คล จึ งมีหรื
ค วามเกี
องกั บ ปันการออมทรั
จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ
หลายปัจจัย ได้แก่ อัใดเวลาหนึ
ตราดอกเบี่งในอนาคต
้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
าไรบ ชีหมายถึ
ง จาวั
านวนเงิ
นทีค่ตวามส
้องการความคุ
้มครอง จานวนเงินเอาประกันชีวิต
กเบี้ย ธนาคารเป็ นสถาบั นการเงิน2)ทีต้่ เกีอ่ยงซืวข้้อเท่
องกั
วิตประจ
นและมี
าคัญ ในระบบ
ไร หมายถึง งบประมาณที
่ต้องจัดสรรส
าหรับการซื้อประกันชีวิต
องธนาคารคือรับ ฝากเงิน ปล่อยสิ3)นต้เชือ่งใช้
อ เป็เงินนตัเท่วากลางในการท
าธุรกรรมทางการเงิ
น โดยมี
แบบประกั
วิตแบบไหน
หมายถึ
ชีวนิตตาม
ที่เหมาะสมกับความต้องการ
ย เป็นผู้กากับดูแล ผลตอบแทนที่ธ4)นาคารให้
กับผูน้ฝชีากเงิ
นคือดอกเบี
้ยในอังตแบบประกั
ราที่แตกต่นางกั
ควรซื้อเมื่อไร หมายถึ
ง เวลาที
่ลูกค้าเห็
าเหมาะสม
เช่น วันเริ่มทาประกันภัย ระยะเวลาชาระเบี้ย
ก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่5)วงระยะเวลาขณะนั
้น และอั
ตราดอกเบี
้ยมีนกว่ารเปลี
่ยนแปลง
ประกันภัย หรือระยะเวลาที่ต้องการความคุ้มครอง เป็นต้น
6) ซื้อกับใคร ตัวกแทนประกั
นชีวิตต้งประเทศไทย
องสามารถสอบผ่
านความคาดหวั
งของลูกค้า
นโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลั
ของธนาคารแห่
(ธปท.)
เป็น
นอกจากนี
้ในการใช้แบบสอบถามเพื
ทาความรู
้จักลูตกราดอกเบี
ค้าและเพื้ย่อการแสวงหาข้อมูล อาจจะเป็นแบบฟอร์ม
หนดทิศทางของนโยบายการเงิ
นตามสภาพเศรษฐกิ
จของประเทศ่อและดู
ทิศทางอั
สอบถามมาตรฐานที
ริษัทต่าา-ออก
ง ๆ นจะเป็
ามาใช้นผูรวมไปถึ
นการถามด้
วยปากเปล่า เป็นทักษะที่ตัวแทนประกันชีวิตต้อง
ย เพื่อให้เกิดความสมดุ
ลของปริมาณเงิน่บไหลเข้
้กาหนดอังเป็
ตราดอกเบี
้ยนโยบาย
รับการฝึกฝนงต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน
กณฑ์ อ้างอิง โดยแต่ได้ละธนาคารยั

พลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต

หมดเป็นปัจจัยในการกาหนดดอกเบี้ยของธนาคาร
การสร้
ธ์
าย (Policy Rate) 2.
หมายถึ
ง อัตางความสั
ราดอกเบี้ยมทีพั่ธนนาคารกลางของแต่
ละประเทศกาหนดขึ้นเป็น
ความสัมพันธ์วอ่าันจะเป็
ดีกับนผูดอกเบี
้มุ่งหวัง้ยและลู
าเป็นสิ้ย่งเงิจนาเป็
นในการเสนอขายประกั
นชีวิต คนแต่ละคนถูกหล่อหลอม
ยอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ภายในประเทศไม่
เงินกูก้ ค้ดอกเบี
ฝาก
หรือแม้แต่
ให้มีความคิ่ยดนแปลงของอั
ความเชื่อ ทัตศราดอกเบี
นคติ และค่
านิยม ที่แงตกต่
ทุนในพันธบัตร มีแจากประสบการณ์
นวโน้มจะขยับตามการเปลี
้ยนโยบายดั
กล่าาวงกัน ดังนั้นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
คน 2 คน้ยสจึาหรั
งต้อบงอาศั
ยความเข้้อาคืใจถึ
จจัตยรที่ส1าคั
ที่ส่งธปท.
ผลต่อ(R/P
สัมพัน1ธภาพที
จุบันกาหนดให้อัตราดอกเบี
ธุรกรรมการซื
นพังนปัธบั
วันญของ
Day) ่มีระหว่างกัน เพื่อบุค คลทั้งสองฝ่ายจะได้
ประสบความสาเร็จในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

ะกรรมการกำกับและส่
การประกอบธุ
รกิจประกันภัย ห้าบมนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขงสิเสริ
ทธิม์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
และส่งเสริ
มการประกอบธุรกิจประกันาภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัด1-2
การลูคูก่มค้ือาปฏิ
และการให้
าแนะน
าด้านประกันนชีชีววิติต 3-27
บัติงานสคาหรั
บตัวแทนประกั

2.1 คุณลักษณะภายในหรือทัศนคติของบุคคลที่สาคัญบางประการ
างสัมพันธภาพที
่ดี ได้แนก่ชีวติ และสรุ ปสาระส
บททีในการสร้
่ 1 ภาพรวมของธุ
รกิจประกั
1) การยอมรับและให้เกียรติ หมายถึง การยอมรับลักษณะส่วนตัวหรือลักษณะเฉพาะของบุคคลตามที่
เขาเป็น ให้เกียรติและเคารพในคุณค่าของบุคคล มีความเป็นมิตร และความอบอุ่นใจแก่ผู้อื่น
เรื่องที่
2) การเข้าใจสาระและความรู้สึก หมายถึง การเข้าใจในเนื้อหาสาระของสิ่งที่สื่อสารระหว่างกัน และ
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
เข้ า ใจในความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น เสมื อ นเราเป็ น ตั ว เขา ซึ่ ง ในสั ม พั น ธภาพที่ ข าดความเข้ า ใจความรู้ สึ ก ซึ่ งกั น และกั น
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
สัมพันธภาพนั้นไม่สามารถดาเนินไปถึงขั้นที่ลึกซึ้งได้
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
3) ความจริงใจ หมายถึง การไม่เสแสร้งในการแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก และทัศนคติของตนเอง
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
คุณ ลักษณะของบุ คคล 3 ประการนี้ จะส่งผลต่อสัมพัน ธภาพระหว่างบุ คคลได้มากน้อยเพียงใดนั้ น ไม่ใช่
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
เพียงแต่มีคุณลักษณะเช่นนี้อยู่ภายในเท่านั้น สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการสื่อสาร หรือแสดงออก
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
ถึงคุณลักษณะเหล่านี้ออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ด้วย ซึ่งเรียกว่า ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล
1.7 กองทุนประกันชีวิต
การเริ่มต้นของสัมพันธภาพที่ดีต่อกันจนสัมพันธภาพนั้นได้พัฒนาต่อไปเป็นความแน่นแฟ้นลึกซึ้ง และรักษาให้
สัมพันธภาพอันดีนี้ยั่งยืนตลอดไป ไม่ใช่เรื่องง่าย หากแต่จะต้องอาศัยทักษะที่สาคัญหลายประการด้วยกัน ซึ่งทักษะ
แนวคิ
ด กฝนหรือฝึกหัด ดังนั้นจึงกล่าวได้
แห่งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนี้ มิใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เอง แต่จะต้องอาศั
ยการฝึ
1. การประกั
หลั กการพื
ว่า ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับมนุษย์ มิตรภาพจะก่
อเกิดขึน้นชีได้วิตตใช้
้องอาศั
ยเวลา้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ความพยายาม และทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
2.2 รูปแบบการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น อาจเป็นไปได้ใน 3 รูปแบบ คือชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ถอนได้ทุกวัน
1) การรอคอยให้ผู้อื่นก้าวเข้ามาผูกมิตรด้วย
2) การขอให้ใครสักคนเป็นเพื่อนด้วย ซึ่งเรามักจะรู้สึกเสี่ยงต่อการถูก2.
ปฏิเธุสธรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ในด้คาคลในระยะยาว
นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
3) การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ด้วยการให้มิตรภาพแก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นความสัประโยชน์
มพันธ์ของบุ
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
การสร้างสัมพันธภาพรูปแบบนี้ให้ผลที่แน่นอนที่สุด
ประเทศชาติ
David W. Johnson (1997) กล่าวว่า ถ้าท่านต้องการเพื่อน จงเป็น เพื่อนของผู
้อื่น ถ้าท่านต้องการความ
3.
การประกั
นชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ห่วงใย จงให้ความห่วงใยแก่ผู้อื่น ถ้าท่านต้องการคาปลอบโยน จงให้คาปลอบโยนแก่ผู้อื่น
ประเภท
ประเภทสามั
ญ าประเภทอุ
ตสาหกรรม
นอกจากนี้เมื่อโอกาสแห่งการสร้างมิตรภาพมาถึง สิ่งที่จะต้องมีอีกประการหนึ
่ง คือ ทัคืกอษะที
่ใช้ใ นการสร้
ง
เป็น 4ด บรรลุ
แบบมาตรฐาน
อ แบบชั
และคงไว้ ซึ่ งมิ ต รภาพที่ ยั่ งยื น ต่ อ ไป การสร้า งและคงไว้ ซึ่ ง สั ม พั น ธภาพที่ ดี กับ ผู้ อื่น จะเกิ
ผ ลได้ ต้ อคืงอาศั
ย ่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
คุณลักษณะที่สาคัญของบุคคลในการยอมรับและส่งเสริมซึ่งกันและกัน
อินชัวร์รันซ์
2.3 ปัจจัยที่สาคัญในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น ได้แก่
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
1) การเปิดเผยตนเอง
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
2) ความไว้วางใจและความน่าไว้วางใจ
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
3) ทักษะการสื่อสารความเข้าใจ
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
รายละเอียดมีดังนี้
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
้มครองนอกเหนื
1) การเปิดเผยตนเอง (Self Disclosure) หมายถึง การเปิดเผยให้ผู้อื่นความคุ
รู้ถึงความรู
้สึก หรือปฏิอกจากสั
ิ ริยาทีญ่ ญาประกันชีวิต
ตนเองมีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การเปิดเผยตนเองไม่ได้หมายถึ ง การบอกถึงประวัติหรือเรื่องราวในอดีตของ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ัติในการขาย
การจัดการลู
3-28 คูแนวทางปฏิ
่มือปฏิบัติงบานส
าหรับตัวแทนประกั
นชีวกิตค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันชีวิต 3-3

ตนเอง แต่เรื่องราวในอดีตก็อาจจะช่วยให้บุคคลอื่นเข้าใจสาเหตุหรือที่มาของความรู้สึกที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้น ๆ การ
เปิดเผยตนเองมีผลดีต่อการสร้างและคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างบุคคลหลายประการ คือ
(1) ทาให้ผู้อื่นรู้จักเรามากขึ้น เพิ่มโอกาสที่ผู้อื่นจะชอบและเกิดความคุ้นเคยสนิทสนมมากขึ้น
(2) ทาให้สามารถทากิจกรรมที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน สนใจร่วมกัน
(3) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการรับรู้ของตนเองกับผู้อื่น
บความเครี
ยดและความทุ
กข์
สู่ อาชี พ ตั วแทนประกัน ชีวิต นั้ น เปิ ด กว้(4)
าง ช่ไม่วยในการจั
มีข้อจ ากัดดการกั
ด้ านอาชี
พ และการศึ
กษา ด้ วยเหตุ
(5) การอธิ
อบอกความไม่
บายใจของตนเองกั
สร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชี
พ บเรีายหรื
ยนรู้เหมื
อนกัน เปรียสบเสมื
อนเสาเข็ม ซึ่งบผู้อื่น จะช่วยให้เจ้าตัวมองเห็นปัญหาของ
ดขึ้น และนอกจากนี
้ ความห่ว(ไม่
งใยมีพการปลอบโยน
และช่
ยหาทางออกของเพื
่อนจะเป็นกาลังใจ สร้างความ
คาร ในธุรกิจมีคากล่ตนเองชั
าวว่า “No
Basic, No Advance”
ื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้
า) วและเพื
่อ
ทาให้สัมาความรู
พันธภาพของบุ
คคลทั้งางานได้
สองเพิ่มทความสนิ
กซึ้งายิ่งขึ้น
รกิจประกันชีวิต ในอัอบอุ
นที่น่จใจ
ะสามารถน
้ไปใช้ในการท
ันที จึงต้มอสนมและลึ
งเรียนรู้และท
อิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ปการเปิ
ระกันดชีเผยตนเองมากเกิ
วิต ดังต่อไปนี้ นไปหรือน้อยเกินไป มีผลทาให้สูญเสียสัมพันธภาพไปได้เช่นกัน การเปิดเผย
ตนเองที่มีผลทาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนนั้น ต้องมีความเหมาะสมของการเปิดเผยในโอกาสดังนี้
านเศรษฐกิจ
(1) การเปิดเผยตนเองซึ่งกันและกัน เมื่อบุคคลหนึ่งเปิดเผยตนเอง ก็มีความคาดหวังว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
านสังคม
ดเผยตนเองด้
านความต้องการส่วจะเปิ
นบุคคล
ครอบครัววธุยรกิแต่จถ้าการเปิดเผยตนเองเกิดขึ้นฝ่ายเดียว ก็ควรจากัดการเปิดเผยตนเองไว้ในขอบเขตหนึ่งเท่านั้น
(2) การเปิดเผยตนเองควรเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวระหว่างบุคคลที่เป็นปัจจุบัน
านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี
(3) ผลของการเปิดเผยตนเองขึ้นกับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ งด้วย การเปิดเผยความรู้สึกของตนเองของ
ฝ่ายหนึ่ง อาจกระทบกระเทือนอีกฝ่ายหนึ่งได้ ดังนั้นจึงควรพิ จารณาทัศนคติในมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งที่มีต่อการ
รษฐกิจ
ย ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
อเป็นสินค้าทางการเงิเปินดทีเผยตนเองด้
่สาคัญชนิดวหนึ
เผยตนเองควรเริ
บทั่ว ๆ ไปแล้
นองความต้ องการด้ า นการเงิน ส่ ว นบุ ค(4)คลการเปิ
จึ งมี คดวามเกี
่ ย วข้ องกั บ่มปัต้จนจัจากระดั
ย ด้ า นเศรษฐกิ
จ ใน วค่อย ๆ ไปสู่การเปิดเผยตนเองในระดับที่
หรือเป็นส่้ยวนตั
วมากขึ
่อย ๆ เช่ตนภัณอาจจะเริ
่มต้นจากการพูดถึงงานอดิเรก กีฬาที่ชอบ เหตุการณ์ปัจจุบันที่สนใจ
หลายปัจจัย ได้แก่ อัลึตกราดอกเบี
อัตราเงิ
นเฟ้้นอเรืและผลิ
ฑ์มวลรวมในประเทศ
่ อมิตนรภาพด
่มมีบคชีวามคุ
้น เคยมากขึ
้น แล้ความส
ว การเปิ
อย ๆ ไปสู่เรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวกับ
กเบี้ย ธนาคารเป็ นเมื
สถาบั
การเงินาเนิ
ที่ เกีน่ยไปวข้เริองกั
วิตประจ
าวันและมี
าคัญดเผยตนเองจะค่
ในระบบ
ความรูน้สปล่
ึ ก ทีอ่ ลยสิ
ึ ก ซึน้ งเชืมากขึ
การเปิ ด เผยตนเองเกี
่ ย วกั บ ความกลั
ว ความรัก ซึ่ ง การเปิ ด เผยในสิ่ ง เหล่ า นี้ เมื่ อ
องธนาคารคือรับ ฝากเงิ
่ อ เป็้ นน ตัเช่วนกลางในการท
าธุรกรรมทางการเงิ
น โดยมี
สัมพันธภาพมี่ธคนาคารให้
วามใกล้ชกิดับกัผูน้ฝแล้ากเงิ
ว ก็นจคืะยิอดอกเบี
่งเพิ่มความลึ
้งในสั
มพันางกั
ธภาพยิ
ย เป็นผู้กากับดูแล ผลตอบแทนที
้ยในอัตกซึราที
่แตกต่
นตาม่งขึ้น
ความไว้ ว างใจ และความน่
า ไว้ ว างใจ
ว างใจ (Trust) เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ส าหรับ การพั ฒ นา
ก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่2)วงระยะเวลาขณะนั
้น และอัตราดอกเบี
้ยมีกความไว้
ารเปลี่ยนแปลง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลให้งอกงาม วิก ฤตการณ์สาคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในสัมพันธภาพ คือ ความไม่สามารถในการ
ไว้วางใจซึ
นและกัน ระดับความไว้
วางใจเป็นสิง่ประเทศไทย
งที่เปลี่ยนแปลงได้
นโยบายการเงิน (กนง.)
ซึ่งเป็่งนกัคณะกรรมการหลั
กของธนาคารแห่
(ธปท.)ตลอดเวลาขึ
เป็น ้นอยู่กับการกระทาของบุคคลทั้งสอง
ฝ่าย และเป็นนตามสภาพเศรษฐกิ
สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่
ทาลายได้ง่าและดู
ย ในสัทมิศพัทางอั
นธภาพระหว่
างบุ้ย คคล ความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีระดับที่
หนดทิศทางของนโยบายการเงิ
จของประเทศ
ตราดอกเบี
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
การไม่
วางใจเลย
และไว้ว้ยางใจในทุ
ย เพื่อให้เกิดความสมดุ
ลของปริมาณเงินไหลเข้า -ออก จะเป็
นผู้กไว้าหนดอั
ตราดอกเบี
นโยบายกโอกาส เป็นการไว้วางใจที่ไม่เหมาะสม
วางใจเกิ
ขึ้น เมื่ อบุ คความสามารถในการแข่
คลเต็ ม ใจที่ จะเสี่ ยงต่ อผลที
กณฑ์ อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังความไว้
ต้องไปรวมต้
นทุนดของตนเอง
งขัน่ จะเกิด ขึ้น จากการเปิ ด เผยตนเองเกี่ยวกับ
ความคิ
ด ความรู้ส้ยึกของธนาคาร
ทัศนคติ และปฏิกิริยาที่เขามีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ
หมดเป็นปัจจัยในการก
าหนดดอกเบี

พลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต

าย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศกาหนดขึ้นเป็น
ความน่วา่าไว้จะเป็
วางใจนดอกเบี
(Trustworthy)
จะเกิ้ยดเงิขึน้นฝาก
ต่อเมืหรื
่อบุอคแม้
คลท
ยอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ภายในประเทศไม่
้ยเงินกู้ ดอกเบี
แต่าให้ผู้อื่นมั่นใจว่าเขาได้รับประโยชน์จากการ
่ยงเปิมดจะขยั
เผยตนเอง
บุคคลที่จ่ยะได้
รับความไว้ตวราดอกเบี
างใจ คือ ้บุยนโยบายดั
คคลที่แสดงออกถึ
ทุนในพันธบัตร มีแเสีนวโน้
บตามการเปลี
นแปลงของอั
งกล่าว งการยอมรับ การช่วยเหลือสนับสนุน และ
ให้ความร่้ยวสมมื
้อื่น
จุบันกาหนดให้อัตราดอกเบี
าหรัอบกับธุรผูกรรมการซื
้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day)

ะกรรมการกำกับและส่
การประกอบธุ
รกิจประกันภัย ห้าบมนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขงสิเสริ
ทธิม์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
และส่งเสริ
มการประกอบธุรกิจประกันาภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัด1-2
การลูคูก่มค้ือาปฏิ
และการให้
าแนะน
าด้านประกันนชีชีววิติต 3-29
บัติงานสคาหรั
บตัวแทนประกั

การแสดงออกถึงการยอมรับจะช่วยให้ผู้อื่นลดความรู้สึกกลัวบทที
และความกั
งวลต่อความอ่รอกินแอของเขาเอง
่ 1 ภาพรวมของธุ
จประกันชีวติ และสรุปสาระส
และทาให้กล้าเปิดเผยตนเองมากขึ้น
การสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เป็นสิ่งที่ก่อเกิดขึ้นจากลาดับขั้นตอนของ
เรื่องที่
การกระทาของทั้งสองฝ่าย ดังนี้
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
(1) เมื่อบุคคลหนึ่งเสี่ยงที่จะเปิดเผยความคิด ความรู้สึก และปฏิกิริยาต่ออีกบุคคลหนึ่ง
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
(2) อีกฝ่ายหนึ่งตอบสนองด้วยการยอมรับ การช่วยเหลือสนับสนุน และให้ความร่วมมือต่อผู้ที่
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
เปิดเผย และมีการเปิดเผยตนเองตอบ (ซึ่งกันและกัน)
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
การทาลายความไว้วางใจ เกิดขึ้นได้ง่าย เพียงแต่บุคคลรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งหลอกลวงแม้แต่เพียงครั้งเดียว
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ความไว้วางใจต่อกันก็จะเปลี่ยนเป็นความไม่ไว้วางใจ ซึ่งความรู้สึกไม่ไว้วางใจนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก เพราะ
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
บุคคลจะเกิดการรับรู้ว่าการหลอกลวงอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต พฤติกรรมที่ทาให้ความรู้สึกไว้วางใจลดลง ได้แก่
1.7 กองทุนประกันชีวิต
(1) การปฏิเสธ เยาะเย้ย เห็นเป็นเรื่องน่าขา หรือตลก และไม่ให้เกียรติ เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเปิดเผย
ตนเอง
แนวคิการที
ด ่ฝ่ายหนึ่งเปิดเผยตนเองแต่อีกฝ่าย
(2) การไม่เปิดเผยตนเองตอบ เมื่อฝ่ายหนึ่งเปิดเผยตนเอง
การประกันนไปและไม่
ชีวิตใช้หมลัั่นกใจที
การพื
หนึ่งปิดตนเอง จะทาให้ฝ่ายที่เปิดเผยตนเองเกิดความไม่ไว้วางใจและรู้สึกว่าตนเองเปิ1.ดเผยมากเกิ
่จะ้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
เปิดเผยต่อไป
ชีวิตจะคุ
พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
(3) การปฏิเสธที่จะเปิดเผยเกี่ยวกับ ความคิด ความรู้สึก ของตนเอง
เมื่ออี้มกครองชี
ฝ่ายหนึวิต่งแสดงการ
ุกวัน วมมือของอีกฝ่าย
ยอมรับ เต็มใจที่จะช่วยเหลือและร่วมมือ การตอบสนองการยอมรับ ความเต็มใจที่จะช่วถอนได้
ยเหลือทและร่
2. ธุรกิจได้ประกั
นชีวิตมี่อปถืระโยชน์
หนึ่งด้วยการปกปิดและระมัดระวังตัวที่จะเปิดเผย จะทาให้ อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าตนเองไม่
รับความเชื
อและถูก ทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ปฏิเสธ
ประกอบด้
ว ย บทบาทด้
า นออมทรั พ ย์ บทบาท
3) ทักษะการสื่อสารความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกที
่สื่อสารให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ประเทศชาติ
ถูกต้องชัดเจน ทาให้เกิดความเข้าใจต่อกัน และสานต่อเรื่องราวที่สื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู
้รับสาร ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ
3.
การประกั
ชีวิตแบ่งได้เป็าถาม
น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ได้แก่ ทักษะการฟัง การทวนเนื้อความ การสะท้อนความรู้สึกนและการถามค
ญ ประเภทอุตสาหกรรม
ในขณะเดียวกันผู้รับสารจะรับสารได้ถูกต้องตรงกับที่ผู้ส่งสารเจตนาจะสื่อ ผู้รับสารก็จะต้ประเภท
องคานึงคืถึองปัประเภทสามั
จจัยบางประการ
น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
ด้วยเช่นกัน เช่นมุมมองของผู้ส่งสารหรือความหมายของสารในมุมมองหรือเจตนาของผู้สเป็่งสาร
านาญ และยั
(1) ทั กษะการฟั ง (Listening Skill) การฟังเป็น ทักษะพื้นฐานที่สแบบบ
าคัญ ในการสร้
างสัมงพัมีแนบบพิ
ธภาพเศษอีก คือ แบบยูน
อินชัว้นร์รต้ันอซ์งเริ่มจากการฟังที่มี
ระหว่างบุคคล การที่จะโต้ตอบกับคู่สนทนาหรือผู้ ส่งสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดนั
4.าคัในกรมธรรม์
ประกั
นชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
ประสิทธิภาพก่อน การฟังที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การฟังที่สามารถเข้าใจถึงสาระส
ญที่ผู้ส่งสารสื
่อออกมาได้
สาระสาคัญที่ผู้ส่งสารสื่อออกมา สามารถสื่อได้ 2 ช่องทาง คือ เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
นต้วนนใหญ่
ตลอดจนการใช้
สิท่เป็ธิเนกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ก. สื่อสารโดยการใช้วาจาหรือถ้อยคา สารที่สื่อโดยผ่านถ้อยคเป็าส่
จะเป็นสาระที
วมากกว่
เนื้อหา ผู้ฟังจึงควรจับใจความของเนื้อหา ให้ได้ 5 ประเด็นหลัก คือ ใคร ทาอะไร ที่ไหนประกั
เมื่อไรนมาแล้
และอย่
างไร า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
ญาเพิ
ายกรมธรรม์
ข. สื่อสารโดยการผ่านทางน้าเสียง สีหน้าและท่าทาง สารที5.่สื่อสัผ่ญานน้
าเสี่มยเติง มสีแนบท้
หน้าและท่
าทาง ประกันชีวิต คือส
ครองนอกเหนื
อจากสัญญาประกันชีวิต
มักจะเป็นสารที่บ่งบอกถึงความรู้สึกของผู้ส่งสาร เช่น ความจริงจัง ความสนุกสนาน ดีใจความคุ
เสียใจ้มเป็
นต้น
การที่จะจับสาระสาคัญจากผู้ส่งสารให้ได้ถูกต้อง จะต้องอาศัยสารที่ได้จากการฟังเนื้อหา และสาร
ที่ได้จากการสังเกตน้าเสียง สีหน้า และท่าทางประกอบกัน เพื่อจะได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของสารที่ผู้ส่งสาร

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ัติในการขาย
การจัดการลู
3-30 คูแนวทางปฏิ
่มือปฏิบัติงบานส
าหรับตัวแทนประกั
นชีวกิตค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันชีวิต 3-3

เจตนาจะสื่อ หรือพยายามที่จะหลบซ่อน กลบเกลื่อนด้วยการใช้ถ้อยคาที่ไม่ตรงกับใจ แต่มักปิดบังไม่ได้จากสีหน้าและ
ท่าทาง ดังนั้นทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยการใส่ใจและการสังเกตในขณะเดียวกัน
การใส่ใจ (Attending) หมายถึง การแสดงถึงความสนใจ การให้ความสาคัญ และให้เกียรติต่อคู่
สนทนาหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน
สิ่งที่เป็นอุปสรรคของการสื่อสารที่ทาให้เกิดความไม่เข้าใจกัน หรือเกิดความเข้าใจผิดต่อกันในการ
สื่อสารที
ความเชื
่อส่วนตักวษา
เข้าด้ไปตี
ความสาระสาคัญที่รับรู้จากการฟังหรือการเห็น
สู่ อาชี พ ตั วแทนประกั
น ชีวิต่สนัาคั้ นญเปิคืดอกว้การมี
าง ไม่อคติ
มีขห้อรืจอากัใช้ดทด้ัศานคติ
นอาชี
พ และการศึ
วยเหตุ
เพราะอคติ
และทั
นคติส่วนตัพวจะท
าให้้เหมื
เกิดอการเลื
อกรัยบบเสมื
รู้สารเพี
ยงบางส่
สร้างความรู้พื้นฐานให้
กับทุกคนที
่เข้ศามาในอาชี
เรียนรู
นกัน เปรี
อนเสาเข็
ม วซึน่ง แทนที่จะรับรู้สารทั้งหมด แล้วตีความตาม
้ที่เลือBasic,
กแล้วของตน
คาร ในธุรกิจมีคากล่การรั
าวว่บารู“No
No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
การเลื้ไอปใช้
กรับใรูนการท
้เป็นอุปางานได้
สรรคของการฟั
รกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถนาความรู
ทันที จึงงต้และการตอบสนอง
องเรียนรู้และทา
อิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันในการสื
ชีวิต ดั่องต่สารระหว่
อไปนี้ างบุคคลที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้น มีความซับซ้อนของสารที่สื่อต่อกัน ทั้งที่เป็นสาร
ที่สื่อในรูปของวาจาหรือการใช้ท่าทาง ผู้รับสารจึงมักเลือกรับรู้สารเพียงบางส่วนของสารทั้งหมดที่ผู้ส่งสารสื่ อออกมา
านเศรษฐกิจ
ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ของบุคคล ได้แก่ ความคาดหวัง ความต้ องการ ทัศนคติ และความเชื่อของผู้รับ
านสังคม
เกิดการเห็
านความต้องการส่วสาร
นบุคทคลาให้ครอบครั
ว ธุนรกิหรืจ อการได้ยินเป็นไปตามสิ่งที่ผู้รับสารคิดหรือคาดหวัง แทนที่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง การแก้ไข
เพื่อลดการเกิ
ดการเลือกรับรู้ในการสื่อสาร สามารถทาได้โดยการเข้าใจมุมมองของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารนั้น ๆ
านการสนับสนุนของภาครั
ฐทางมาตรการภาษี
ข่าวสารหรือข้อความการสื่อสารเดียวกันอาจจะถูกตีความและเข้าใจแตกต่างกันไปตามมุมมองของ
ผู้รับสาร การเข้าใจผิดต่อกันในการสื่อสารจึงมักจะเกิดขึ้น จากการที่ผู้ส่งสารก็มักจะคิดว่า ทุกคนจะมีมุมมองและคิด
รษฐกิจ
ยวกัดหนึ
นกับ่งในระบบเศรษฐกิ
ตน ทั้งที่ในสภาพการณ์
ที่เนป็ด้นาจริ
งแล้ว สารที
่บุคคลแต่
อเป็นสินค้าทางการเงิเข้นาใจเช่
ที่สาคันญเดีชนิ
จ ที่มุ่งเน้
นการบริ
หารความเสี
่ยงละคนรับไปจะถูกตีความและให้ความหมาย
างกันนไปตามมุ
มองของบุ
คคลนั้น่ ย วข้
ๆ องกั บ ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิจ ใน
นองความต้ องการด้แตกต่
า นการเงิ
ส่ ว นบุ คมคล
จึ งมี ค วามเกี
ดังนนัเฟ้้นในการสื
ระสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง ผู้สื่อและผู้รับสามารถสื่อและรับสารตรงกัน ผู้
หลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงิ
อ และผลิ่อตสารที
ภัณฑ์่มมีปวลรวมในประเทศ
่อสารจะต้
องคนานึ
มุมอมองของผู
ับสาราวัข้อนมูและมี
ลพื้นฐานหรื
ข้อญมูในระบบ
ลเก่าเกี่ยวกับสิ่งที่จะสื่อที่ผู้รับสารมีอยู่ก่อนแล้ว และ
กเบี้ย ธนาคารเป็ นสืสถาบั
นการเงิ
ที่ เงกีถึ่ยงวข้
งกับ ชีวิต้รประจ
ความสอาคั
สิ่งที่ผนู้รับปล่
สารสนใจและต้
่ยวกับเรืาธุ่อรงทีกรรมทางการเงิ
่จะสื่อ
องธนาคารคือรับ ฝากเงิ
อยสิ นเชื่ อ เป็องการทราบเกี
น ตัวกลางในการท
น โดยมี
บุ
ค
คลจะรั
บ
รู
ค
้
วามใส่
ใ
จของอี
ก
ฝ่
า
ยหนึ
ง
่
ได้
2
ทาง
อ
ย เป็นผู้กากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันคืตาม
- ภาษาท่้นาทาง
ก่ การสบตา
การพยั
กหน้า และการโน้มตัวเข้าหาผู้พู ดในระยะห่างที่
ก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั
และอัได้ตแราดอกเบี
้ยมีการเปลี
่ยนแปลง
พอเหมาะ
- ภาษาพู
ด ได้แก่ การตอบรั
บ (ค่ะ ครั(ธปท.)
บ) การทวนเนื
นโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลั
กของธนาคารแห่
งประเทศไทย
เป็น ้อความ การสะท้อนความรู้สึก และการ
ถามคาถาม นตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
หนดทิศทางของนโยบายการเงิ
การทวนเนื
ความนผู(Restatement)
เป็น้ยการพู
ดทบทวนในเนื้อหาที่ฟังจากคู่สนทนา ซึ่งต้อง
ย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงิน(2)ไหลเข้
า -ออก ้อจะเป็
้กาหนดอัตราดอกเบี
นโยบาย
ยความรอบคอบในการพู
้อความให้ความสามารถในการแข่
ถูกต้อง เพื่อเป็นการแสดงให้
กณฑ์ อ้างอิง โดยแต่อาศั
ละธนาคารยั
งต้องไปรวมต้นดทุทวนเนื
นของตนเอง
งขัน คู่สนทนารู้ว่ า เราสนใจและเข้าใจในสิ่งที่คู่
สนทนาพู
ด และยั้ยงของธนาคาร
เป็นการตรวจสอบความเข้าใจในสิ่งที่สนทนากัน ซึ่งหากมีการเข้าใจผิด การพูดทวนเนื้อความยังเป็น
หมดเป็นปัจจัยในการก
าหนดดอกเบี
บายเพิ้ยที่ม่ธเตินาคารกลางของแต่
มให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ละประเทศกาหนดขึ้นเป็น
าย (Policy Rate) โอกาสของการอธิ
หมายถึง อัตราดอกเบี
อนความรู
เป็นการจั
้สึกอของคู
ยอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ภายในประเทศไม่(3)ว่าการสะท้
จะเป็นดอกเบี
้ยเงิน้สกูึก้ ดอกเบี
้ยเงิบนความรู
ฝาก หรื
แม้แต่่สนทนาจากการสนทนา ซึ่งอาจเข้าใจได้จาก
้อหาทีมจะขยั
่สนทนาบตามการเปลี
และการสังเกตสี
หน้า กิริยาท่ตราดอกเบี
าทาง และน้
าเสียงของคู
ทุนในพันธบัตร มีแเนืนวโน้
่ยนแปลงของอั
้ยนโยบายดั
งกล่่สนทนา
าว เป็นการแสดงให้คู่สนทนารู้ว่า เราเข้าใจ
เขาในความรู
้สึกบของเขา
ซึ่งเป็น้อความเข้
าใจในระดั
ที่ลึกธปท.
ซึ้งกว่า(R/P
เนื้อความที
จุบันกาหนดให้อัตราดอกเบี
้ยสาหรั
ธุรกรรมการซื
คืนพันธบั
ตร 1 วันบของ
1 Day)่เขาสนทนาโดยตรง

พลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต

ะกรรมการกำกับและส่
การประกอบธุ
รกิจประกันภัย ห้าบมนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขงสิเสริ
ทธิม์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
และส่งเสริ
มการประกอบธุรกิจประกันาภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัด1-2
การลูคูก่มค้ือาปฏิ
และการให้
าแนะน
าด้านประกันนชีชีววิติต 3-31
บัติงานสคาหรั
บตัวแทนประกั

(4) การถามคาถาม เป็นทักษะสาคัญที่ช่วยให้คู่สนทนาได้
บอกถึ
งเรื่องราว ความคิรกิด จและความรู
บทที
่ 1 ภาพรวมของธุ
ประกันชี้สวึกติ และสรุปสาระส
ต่าง ๆ คาถามแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
- คาถามปิด เป็นคาถามที่ถามเพื่อให้ผู้ตอบเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ตอบว่าใช่ หรือ ไม่ใช่
เรื่องที่
ตอบว่า ถูก หรือ ผิด มีลักษณะเป็นการซักถามที่ได้คาตอบเพียงสั้น ๆ
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
- คาถามเปิด เป็นคาถามที่ไม่ได้กาหนดขอบเขตของการตอบ ผู้ตอบมีโอกาสพูดถึงความคิด
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ความรู้สึกและสิ่งต่าง ๆ ตามความต้องการของตน ซึ่งผู้พูดจะพูดได้เต็มที่และสะดวกใจ เช่น คาถามอะไร และอย่างไร
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
ในการสนทนาที่เปิดโอกาสให้ผู้พูดได้เปิดเผยในสิ่งที่เต็มใจและต้องการจะเปิดเผย และไม่เปิดเผยในสิ่งที่
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ไม่พร้อมที่จะเปิดเผยนั้น การใช้คาถามเปิดจึงเหมาะสมกว่าการใช้คาถามปิด ซึ่งบางครั้งอาจจะทาให้ผู้ตอบรู้สึกเหมือน
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ถูกซักไซร้และบังคับให้ตอบในสิ่งที่ไม่อยากพูดถึงได้
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
1.7 กองทุนประกันชีวิต

แนวคิด

1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ถอนได้ทุกวัน
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ประเทศชาติ
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
อินชัวร์รันซ์
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ัติในการขาย
การจัดการลู
3-32 คูแนวทางปฏิ
่มือปฏิบัติงบานส
าหรับตัวแทนประกั
นชีวกิตค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันชีวิต 3-3

เรื่องที่ 3.4
พลต่อการเสนอขายกรมธรรม์
นชีวาประกั
ิต นชีวิต
การให้คาแนะนาด้ปาระกั
นการท

สู่ อาชี พ ตั วแทนประกัน ชีวิตประกั
นั้ น เปินดชีกว้
ดด้ านอาชี
กษา
วิตาเป็ง นไม่เครืมีข่อ้องมืจอากัทางการเงิ
นส่พวและการศึ
นบุคคล หน้
าที่หด้ลัวกยเหตุ
คือการบริหารความเสี่ยงภัยส่วนบุคคล ประกัน
สร้างความรู้พื้นฐานให้
กคนทีง่เคัข้บามาในอาชี
พ เรีโดยผู
ยนรู้เหมื
อนกันนเปรี
ม ซึน่ง ภัยตามสัญญา และบริษัทประกันชีวิตต้อง
ชีวิตกมีับสทุภาพบั
ตามกฎหมาย
้เอาประกั
ภัยยต้บเสมื
องนาส่อนเสาเข็
งเบี้ยประกั
คาร ในธุรกิจมีคากล่ปฏิาวว่
NoนAdvance”
มีพื้น้นฐาน
ีก้าวหน้า) และเพื่อ
บัตาิต“No
ามสัญBasic,
ญาประกั
ภัย จนกว่าสั(ไม่
ญญานั
จะสิ้นไม่สุมดลง
รกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน
าความรู
างานได้คทาแนะน
ันที จึงาด้
ต้อางเรี
ยนรู้แาประกั
ละทา นชีวิตที่เหมาะสมให้กับผู้มุ่งหวัง โดยเน้น
ตัวแทนประกั
นชี้ไวปใช้
ิตมีหในการท
น้าที่ใ นการให้
นการท
อิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์
นชีวิตนดัภังยต่จะได้
อไปนีร้ ับเป็นหลัก โดยดูความสามารถในการชาระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยใน
ผลประโยชน์ทปี่ผระกั
ู้เอาประกั
านเศรษฐกิจ
ระยะยาว หากการให้คาแนะนานั้นไม่เหมาะสม ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถชาระเบี้ยประกันภัยจนครบสัญญาได้ เบี้ย
านสังคม
ประกันภัยที่ชาระมาไม่สามารถคืนให้กับผู้เอาประกันภัยได้เต็มจานวน จึงเป็นความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวแทน
านความต้องการส่วประกั
นบุคคล
รกิจ าที่เหมาะสมกับผู้มุ่งหวัง ดังนี้
นชีครอบครั
วิต เพื่อให้ว คธุาแนะน
านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี
1. การศึกษาความต้องการด้านการเงินของแต่ละช่วงอายุ
2. การคานวณจานวนเงินเอาประกันชีวิตที่เหมาะสม
3. การคานวณจานวนเงินที่ต้องการหลังเกษียณเบื้องต้น
รษฐกิจ
การให้
าประกันชีจวิตทีแบบยู
งค์ ไลฟ์หอิารความเสี
นชัวรันซ์ ่ยง
อเป็นสินค้าทางการเงินที่สาคั4.ญชนิ
ดหนึค่งาแนะน
ในระบบเศรษฐกิ
่มุ่งเน้นด้ิตาลินการบริ
5.นการให้
นชีว่ ยิตวข้
แบบยู
อินชัวรัจนในซ์
นองความต้ องการด้ า นการเงิ
ส่ ว นบุคคาแนะน
คล จึ งาประกั
มี ค วามเกี
องกันบิเวอร์
ปั จ จัแยซลด้ าไลฟ์
นเศรษฐกิ
หลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
การศึ
กษาความต้
ะช่วาคังอายุ
กเบี้ย ธนาคารเป็ น1.
สถาบั
นการเงิ
นที่ เกี่ยวข้อองการด้
งกับ ชีวาิตนการเงิ
ประจาวันนของแต่
และมี คลวามส
ญ ในระบบ
องธนาคารคือรับ ฝากเงิน ปล่
อยสิ นลเชืะช่่ อ วเป็งอายุ
น ตัมวกลางในการท
าธุาเนิ
รกรรมทางการเงิ
คนในแต่
ีกิจกรรมในการด
นชีวิตที่แตกต่านงกัโดยมี
น ทาให้มีความต้องการด้านการเงินในแต่ละช่วง
ย เป็นผู้กากับดูแล ผลตอบแทนที
ับผู้ฝากเงิ
นคือดอกเบี
ในอัตราที่แตกต่ละช่
างกัวงอายุ
นตาม (การแบ่งช่วงอายุแตกต่างกันไปตามวิธีการ
วัยที่แตกต่างกั่ธนนาคารให้
การให้คกาแนะน
าทางการเงิ
นที้ย่เหมาะสมในแต่
ก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่
งระยะเวลาขณะนั
้น และอัตราดอกเบี้ยมีนกส่ารเปลี
นแปลง
และมุมมอง) ซึ่งวในที
่นี้จะแบ่งตามแนวทางวางแผนการเงิ
วนบุค่ยคล
โดยแบ่งออกเป็น 6 ช่วงอายุที่มุ่งเน้นเพื่อให้เห็น
ภาพของผู้มุ่งหวังที่ต้องพบในการทางานจริง ดังนี้
นโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็1.1
นคณะกรรมการหลั
ช่วงศึกษา (อายุกตของธนาคารแห่
่ากว่า 20 ปี) งวัประเทศไทย
ยอายุต่ากว่า(ธปท.)
20 ปีนเป็
ั้น นเป็นช่วงที่ต้องพึ่งพาพ่ อแม่ ทั้งค่า ใช้จ่ายใน
หนดทิศทางของนโยบายการเงิ
ของประเทศพ่และดู
ิศทางอัตราดอกเบี
การศึ กษา นค่ตามสภาพเศรษฐกิ
า ใช้ จ่ ายหรือค่ารักจษาพยาบาล
อแม่ คทวรวางแผนเพื
่ อเตรี้ยย มพร้อมตั้ งแต่ ก่อนมี บุ ต รหรือหลั งคลอด
ย เพื่อให้เกิดความสมดุ
ลของปริ่สาคั
มาณเงิ
ไหลเข้
า -ออก จะเป็
าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เป้าหมายที
ญคือนการศึ
กษาของบุ
ตร ค่นารัผูก้ ษาพยาบาล
กณฑ์ อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยั
งต้องไปรวมต้
นทุนของตนเอง
ความสามารถในการแข่
แบบประกั
นที่ควรแนะน
า ได้แก่ ประกั
นชีวิตแบบทุนการศึกงขัษาน ประกัน ชีวิตตลอดชีพและประกันสุขภาพ
หมดเป็นปัจจัยในการก
าหนดดอกเบี
สาหรั
บบุตร ประกั้ยของธนาคาร
นที่ให้ความคุ้มครองชีวิตพ่อหรือแม่ ถ้าหากเสียชีวิต ลูกจะได้มีเงินเพื่อการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้
าย (Policy Rate) หมายถึง 1.2
อัตราดอกเบี
ที่ธนาคารกลางของแต่
้นเป็นเน้นการออมเงิน เพื่อสร้างความมั่งคั่ง โดยมี
ช่วงเริ่มท้ยางาน
(อายุ 20-30 ปี) ลเป็ะประเทศก
นช่วงวัยที่เาหนดขึ
ริ่มมีรายได้
ยอัตราดอกเบี้ยอื่นเป้ๆาภายในประเทศไม่
ว่าจะเป็นดอกเบี่ช้ยัดเงิเจน
นกู้ สามารถลงทุ
ดอกเบี้ยเงินนฝาก
หรือคแม้
แต่ ่ยงค่อนข้างสูงและผลตอบแทนดี ควบคู่ไป
หมายและระยะเวลาในการออมที
แบบมี
วามเสี
ทุนในพันธบัตร มีแกันวโน้
มจะขยั
่ยนแปลงของอั
บการสร้
างหลับกตามการเปลี
ประกันเพื่ออนาคตข้
างหน้าตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว
จุบันกาหนดให้อัตราดอกเบี้ยสาหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day)

ะกรรมการกำกับและส่
การประกอบธุ
รกิจประกันภัย ห้าบมนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขงสิเสริ
ทธิม์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
และส่งเสริ
มการประกอบธุรกิจประกันาภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัด1-2
การลูคูก่มค้ือาปฏิ
และการให้
าแนะน
าด้านประกันนชีชีววิติต 3-33
บัติงานสคาหรั
บตัวแทนประกั

แบบประกัน ชี วิ ต ที่ ค วรแนะน า ได้ แก่ ประกัน ชี วิ ต แบบตลอดชี
พ แบบชั
่ ว ระยะเวลา แบบสะสมทรั
บทที
่ 1 ภาพรวมของธุ
รกิจประกันชีพวย์ติ และสรุปสาระส
แบบประกันชีวิตควบการลงทุน
1.3 ช่ ว งสร้ า งครอบครั ว (อายุ 31-45 ปี ) เป็ น ช่ ว งที่ ต้ อ งดู แ ลทั้ ง คู่ ส มรส บุ ต ร และพ่ อ แม่ การสร้า ง
เรื่องที่
หลักประกันเพื่อความมั่นคงในชีวิตคู่และครอบครัวเป็นสิ่งที่สาคัญ ควรเลือกแบบประกันที่คุ้มครองระยะยาว จานวน
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
เงินเอาประกันชีวิตสูงครอบคลุมภาระความรับผิดชอบ การศึกษาของบุตร และภาระหนี้สินต่าง ๆ ที่มี รวมถึงการสร้าง
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
หลักประกันที่เก็บไว้ดูแลคนที่ผู้เอาประกันรักและต้องการที่จะดูแลหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ควบคู่ไปกับการเก็บ
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
ออมผ่านประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่ช่วยออมเงินในระยะปานกลางและระยะยาว และควรเริ่มเตรียมตัววางแผน
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
เกษียณอายุสาหรับตนเองผ่านการประกันชีวิตแบบบานาญ
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
แบบประกันที่ควรแนะนา ได้แก่ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบพิเศษ
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
คือ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ แบบบานาญ ประกันสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติม
1.7 กองทุนประกันชีวิต
ต่าง ๆ เช่น คุ้มครองอุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้
1.4 ช่วงเสริมสร้างฐานะ (อายุ 46-60 ปี) ช่วงอายุนี้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินเก็บ สามารถนาเงินออมไปลงทุน
ด างหลักประกันที่แน่นอนให้กับ
ให้งอกเงยได้ ควรลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงปานกลางถึแนวคิ
งต่า ควรสร้
น ชีวิตงใช้เป็หนลัการช่
กการพื
ชีวิตหรือเพื่อเป็นมรดกให้กับคนที่รัก หรือถ้ามีภาระหนี้สิน ก็ควรสร้างหลักประกันที1.่ให้การประกั
ความคุ้มครองสู
วย้ นฐาน ได้แก่ หลักส
กการใช้จายแรง
านวนเงิและประกั
น การประกั
ลดความเสี่ยง แบ่งเบาความกังวลได้ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นควรทาประกันสุขภาพ ประกันคุ้มหลั
ครองโรคร้
น นชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
บานาญ เพื่อความสบายใจหลังเกษียณ
ทุกวัน พย์ แบบประกัน
แบบประกันที่ควรแนะนา ได้แก่ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลาถอนได้
แบบสะสมทรั
ธุรกิจบประกั
มีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ชีวิต ควบการลงทุ น แบบบ านาญ ประกัน สุ ขภาพ สั ญ ญาเพิ่ ม เติม ต่ าง ๆ เช่น คุ2.
้ม ครองอุ
ั ติ เหตุนชีค่วาิตชดเชยรายได้
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
คุ้มครองทุพพลภาพ ให้มีรายได้เลี้ยงชีพหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ว ย บทบาทด้
า นออมทรั
พ ย์ บทบาท
1.5 ช่วงเกษียณ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เมื่ออายุมากขึ้น ความเสี่ยงด้านสุขภาพก็ประกอบด้
เพิ่มขึ้น ควรสร้
างหลักประกั
น
สุขภาพ เพื่อชีวิตอิสระที่ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย สามารถดูแลตัวเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ประเทศชาติ
ลูกหลาน
3.
การประกั
วิตแบ่งเได้
ป็นส่ว2นชนิด คือ ชนิดมีเงิน
แบบประกันที่ควรแนะนา ได้แก่ ประกันสุขภาพ คุ้มครองอุบัติเหตุต่าง ๆ ประกันเพื่อบรินหชีารภาษี
งินเได้
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
บุคคล ภาษีมรดก
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
2. การคานวณจานวนเงินเอาประกันชีวิตที่เหมาะสม
อินชัวร์รันซ์
ในที่นี้ขอแนะนาวิธีการอย่างง่าย เพื่อให้ ตัวแทนประกันชีวิตสามารถคานวณจานวนเงินเอาประกันชีวิตได้ใน
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เบื้องต้น ได้แก่
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
1) เป้าหมายกองมรดกของครอบครัวอย่างง่าย กองมรดกของครอบครัวคือการเตรียมความพร้อมด้าน
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
การเงินของครอบครัว เพื่อคนที่อยู่ข้างหลังจะไม่เกิดภาระทางการเงิน และกระแสเงินสด หากผู้นาครอบครัวหรือผู้หา
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
รายได้ของครอบครัวจากไป วิธีการหาจานวนเงินเอาประกันชีวิตตามเป้าหมายกองมรดกของครอบครัวอย่างง่าย ทาได้
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ดังนี้คือ 1) ทาการรวมเงินมรดกที่ต้องการให้ครอบครัวและหนี้สินที่มีอยู่ 2) หักด้วยทรัพย์สินที่มีอยู่ซึ่งรวมจานวนเงิน
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
เอาประกันชีวิตที่มีอยู่แล้ว เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ัติในการขาย
การจัดการลู
3-34 คูแนวทางปฏิ
่มือปฏิบัติงบานส
าหรับตัวแทนประกั
นชีวกิตค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันชีวิต 3-3

จานวนเงินเอาประกันชีวิต = (เงินมรดกที่ต้องการให้ครอบครัว + หนี้สิน) - (ทรัพย์สินที่มีอยู่ + จานวนเงินเอาประกันชีวิตที่
มีอยู่แล้ว)

พลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต

2) กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี วิธีการหาจานวนเงินเอาประกันชีวิตตามกฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปีทาได้ดังนี้คือ
โดยการน�
ทาการนาำ 5 คูณกับรายได้ต่อปีของผู้มุ่งหวัง การใช้ 5 เท่าต่อปีของรายได้นั้น ถือเป็นช่วงปรับตัวของครอบครัว เพื่อมี
เวลาสร้
ที่สูญเสีกยษา
ไปของหั
วหน้าครอบครัวผู้ที่เป็นแหล่งรายได้หลัก เขียน
สู่ อาชี พ ตั วแทนประกั
น ชีวาิตงทันัก้ นษะ
เปิ ดในการหารายได้
กว้ าง ไม่ มีข้อจอากัื่นมาทดแทนรายได้
ดด้ านอาชีพ และการศึ
ด้ วยเหตุ
เป็นกสูับตทุรได้
ดังนี่เ้ ข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
สร้างความรู้พื้นฐานให้
กคนที

คาร ในธุรกิจมีคากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
จานวนเงินเอาประกันชีวิต = 5 x รายได้ต่อปี
รกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถนาความรู้ไปใช้ในการท
างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และทา
อิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 3.5 นายสมยศ เพียรความดี ทางานเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน มีเงินเดือน 30,000 บาท บริษัทมี
านเศรษฐกิจ
นโยบายการจ่ายโบนัส 3 เดือน นายสมยศมีภาระผ่อนชาระค่าบ้านอยู่ 1,000,000 บาท แต่ทาประกันสินเชื่อไว้เต็ม
านสังคม
วงเงินกู้แล้ว ทิ้งมรดกไว้ให้ครอบครัวใช้ปรับตัวเมื่ อตนเองเสียชีวิต 2,500,000 บาท โดยมีเงินสดอยู่ในบัญชีธนาคาร
านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ
200,000 บาท และมีประกันชีวติ กลุ่มที่ทางบริษทั ทาไว้ให้ 300,000 บาท
านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี
ตัวแทนประกันชีวิตอาจแนะนาให้นายสมยศทาประกันชีวิตโดยมีจานวนเงินเอาประกันชีวิต ดังนี้
1. เป้าหมายกองมรดกของครอบครัวอย่างง่าย จานวนเงินเอาประกันชีวิตที่นายสมยศ เพียรความดี ควรมี คือ
รษฐกิจ
[มรดก 2,500,000 + (สินเชื่อบ้าน 1,000,000 - ประกันสินเชื่อบ้าน 1,000,000)] - [เงินฝาก 200,000 + ประกันกลุ่ม
อเป็นสินค้าทางการเงินที่สาคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
300,000] = 2,000,000 บาท
นองความต้ องการด้ า นการเงิน ส่ ว นบุ คคล จึ งมี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิจ ใน
แบบประกันที่ควรแนะนา คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ
หลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
2. กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี
กเบี้ย ธนาคารเป็ นสถาบั นการเงินที่ เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจาวันและมี ความสาคัญ ในระบบ
นายสมยศ เพียรความดี มีเงินเดือน 30,000 บาท มีโบนัส 3 เดือน
องธนาคารคือรับ ฝากเงิน ปล่อยสิ นเชื่ อ เป็ น ตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
เพราะฉะนั้น นายสมยศ มีรายได้ทั้งปี = (30,000 x 12) + (30,000 x 3)
ย เป็นผู้กากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
= 360,000 + 90,000
ก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
= 450,000 บาท
เพราะฉะนั้น กฎ 5 เท่าของรายได้ = 5 x 450,000
นโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลั กของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
= 2,250,000 บาท
หนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ดังนั้น จานวนเงินเอาประกันชีวิตที่ควรทาตามกฎ 5 เท่านี้คือ 450,000 x 5 = 2,250,000 บาท
ย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า -ออก จะเป็นผู้กาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
กณฑ์ อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน
3. การคานวณจานวนเงินที่ต้องการหลังเกษียณเบื้องต้น
หมดเป็นปัจจัยในการกาหนดดอกเบี้ยของธนาคาร
ชีวิตหลังเกษียณของแต่ละคนจะมีรายได้และค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปตามอาชีพและขนาดของครอบครัวและ
าย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศกาหนดขึ้นเป็น
รูปแบบการใช้ชีวิต
ยอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว
3.1 หลักการเตรียมเงินเพื่อการเกษียณ ต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญคือ
จุบันกาหนดให้อัตราดอกเบี้ยสาหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day)
1) อายุเริ่มต้นเก็บออม ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบ

ะกรรมการกำกับและส่
การประกอบธุ
รกิจประกันภัย ห้าบมนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขงสิเสริ
ทธิม์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
และส่งเสริ
มการประกอบธุรกิจประกันาภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัด1-2
การลูคูก่มค้ือาปฏิ
และการให้
าแนะน
าด้านประกันนชีชีววิติต 3-35
บัติงานสคาหรั
บตัวแทนประกั

2) จานวนเงินเก็บออม ยิ่งมากยิ่งดี
บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส
3) ความต่อเนื่องของการเก็บออม คือวินัยที่สาคัญในการประสบผลสาเร็จ
4) อัตราผลตอบแทนจากการออม มีความสม่าเสมอและอยู่ในอัตราที่เหมาะสม
เรื่องที่
5) ความแน่นอนในการรับผลตอบแทน
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
3.2 ขั้นตอนการคานวณเงินที่ต้องการหลังเกษียณ
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ขั้นตอนที่ 1 หารายได้คาดหวังที่ต้องการหลังเกษียณ
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
1) รายได้ต่อปีที่ต้องการ
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
2) จานวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
3) จานวนปีที่สามารถออมเงินก่อนเกษียณ
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
4) จานวนเงินที่ต้องการใช้ตลอดช่วงชีวิตหลังเกษียณ
1.7 กองทุนประกันชีวิต
ขั้นตอนที่ 2 หาแบบประกันที่เหมาะสม
ตัวอย่างที่ 3.6 นายสมชาย อายุ 35 ปี ตั้งใจจะเกษียณที่อายุ 60 ปี ต้องการมีเงินสาหรับใช้จ่ายหลังเกษียณ
แนวคิด านวณเงินที่ต้องการหลังเกษียณได้
180,000 บาท ต่อปี หรือเดือนละ 15,000 บาท จนถึ งอายุ 85 ปี นายสมชายจะค
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
เท่าไร
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
วิธีการคานวณ
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ขั้นตอนที่ 1 คานวณหาจานวนเงินที่ต้องการช่วงชีวิตหลังเกษียณ
ถอนได้ทุกวัน
2. บาท
ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
1. รายได้ต่อปีที่ต้องการ
15,000 x 12 = 180,000
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
2. จานวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยูห่ ลังเกษียณ
85 – 60 = 25 ปี
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
3. จานวนปีที่สามารถออมเงินก่อนเกษียณ
60 – 35 = 25 ปี
4. จานวนเงินที่ต้องการตลอดช่วงชีวิตหลังเกษียณ
180,000 x 25 = 4,500,000ประเทศชาติ
บาท
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
ขั้นตอนที่ 2 การเลือกแบบประกันชีวิตที่เหมาะสม
น 4 แบบมาตรฐาน
อ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
ขั้นตอนนี้ขึ้นกับแบบประกัน ชีวิตของบริษัท ประกันชีวิตแต่ละบริษัท ว่าให้ผเป็ลประโยชน์
แบบใดที่สคืามารถ
ตอบสนองความต้องการของนายสมชายได้ แต่จะขอยกตัวอย่างการแนะนาแบบประกันแบบบ
ชีวิตดังานาญ
นี้ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
นชัวร์เมืรัน่อซ์อายุของนายสมชาย
1) แบบประกันสะสมทรัพย์ ที่นายสมชายสามารถมีเงินคืน 4,500,000อิบาท
ในกรมธรรม์
ประกันชีวิตจะมีเช่เงืน่อนไขและข้อกาหน
ครบ 60 ปี คืนเป็นเงินก้อน นายสมชายต้องบริหารจัดการเงินก้อนนี้เอง ซึ่งมีความเสี4.่ยงที
่คาดไม่ถึงหลายประการ
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
มีญาติมายืมเงินและอาจไม่ใช้คืน หรืออื่นใดก็ได้
นต้นางน้
ตลอดจนการใช้
สิท่นธิาย
เกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
2) แบบประกันบานาญที่รับรองการจ่ายเงินคืนเดือนละ 15,000 บาท จ่เป็
า ยอย่
อย 25 ปี ตามที
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
สมชายคาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ สามารถลดความไม่แน่นอนที่คาดไม่ถึงในอนาคตได้
ายกรมธรรม์
3) ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์หรือแบบยูนิเวอร์แซล 5.ไลฟ์สัญอินญาเพิ
ชัวรัน่มซ์เติทีม่สแนบท้
ามารถมี
เงินคืน ประกันชีวิต คือส
้มครองนอกเหนื
นายสมชายได้ 4,500,000 บาท เมื่ออายุของนายสมชายครบ 60 ปี โดยที่นายสมชายความคุ
อาจจะช
าระเบี้ยประกัอจากสั
น ชีวิตญญาประกันชีวิต
น้อยกว่าแบบสะสมทรัพย์ และนายสมชายสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ัติในการขาย
การจัดการลู
3-36 คูแนวทางปฏิ
่มือปฏิบัติงบานส
าหรับตัวแทนประกั
นชีวกิตค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันชีวิต 3-3

4. การให้คาแนะนาประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์

เป็นเครื่องมือในการบริหารเงินออมผ่านประกันชีวิตและกองทุนรวมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยจะมีเรื่อง
การยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์นั้น ผู้เอา
ประกันภัยต้องยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน ว่าผลประกอบการจากการลงทุนขึ้นกับประเภทกองทุนที่เลือกและ
ภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา การให้คาแนะนาจึงต้องพิจารณาปัจจัยองค์ประกอบหลายประการ ดังนี้
ระสงค์
ของการลงทุ
าเป็นการลงทุ
นเพื่อกเป้ษาาหมายใด
สู่ อาชี พ ตั วแทนประกัน ชีวิต1)นั้ นวัตเปิถุดปกว้
าง ไม่
มีข้อจ ากัดนด้ าว่นอาชี
พ และการศึ
ด้ วยเหตุ
เป้า่เข้หมายของอั
ใด จึองนเสาเข็
จะทาให้มบซึรรลุ
สร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุก2)คนที
ามาในอาชีตพราผลตอบแทน
เรียนรู้เหมือนกัอยูน่ในระดั
เปรียบบเสมื
่ง วัตถุประสงค์นั้น ๆ ได้
3) ระยะเวลาในการลงทุ
นยาวนานเท่
าใด สอดคล้
งกับาวั) ตและเพื
ถุประสงค์
คาร ในธุรกิจมีคากล่าวว่า “No
Basic, No Advance”
(ไม่มีพื้นฐาน
ไม่มีก้าอวหน้
่อ หรือไม่
4) การยอมรั
บความเสี
งของผู้เางานได้
อาประกัทนันภัทียจึงต้องเรียนรู้และทา
รกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน
าความรู
้ไปใช้ใ่ยนการท
5) ปัจปจัระกั
ยอื่นนชีๆวิตที่เดักีง่ยต่วข้อไปนี
อง เช่้ น สภาพคล่องทางการเงิน ภาระทางภาษี จานวนผู้อยู่ในความอุปการะ
อิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์
เบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ จะมีค่าธรรมเนียม ซึ่งต้องอธิบายให้ผู้เอา
านเศรษฐกิจ
ประกันภัยเข้าใจก่อนปิดการขาย เพื่อป้องกันปัญหาในภายหลัง อีกทั้งสามารถซื้อเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม หรือไถ่ถอน
านสังคม
วนหากมี
ความจ
านความต้องการส่วบางส่
นบุคคล
ครอบครั
ว ธุราเป็
กิจ นต้องใช้เงิน หรือสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อบริหารการลงทุนได้ ทั้งนี้กรมธรรม์มีมูลค่าบัญชีและ
มูลค่าเวนคื
นตามราคาตลาด ของหน่วยลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกลงทุน
านการสนับสนุนของภาครั
ฐทางมาตรการภาษี
จากตัวอย่างข้างต้น หากต้องการแนะนานายสมชายด้วยประกัน ชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ต้องมี
รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
รษฐกิจ
ประสงค์
นายสมชาย จคือที่มความต้
นหลั
งเกษียณ ่ยง
อเป็นสินค้าทางการเงินที่สาคั(1)
ญชนิวัตดถุหนึ
่งในระบบเศรษฐกิ
ุ่งเน้นด้อางการเงิ
นการบริ
หารความเสี
(2)นประเภทของกองทุ
รวมที่่ลยูกวข้ค้าอประสงค์
น
นองความต้ องการด้ า นการเงิ
ส่ ว นบุ คคล จึ งมี คนวามเกี
งกั บ ปั จจจัะลงทุ
ย ด้ า นเศรษฐกิ
จ ใน
(3) ้ยเน้อันตการลงทุ
หวะเวลา
หลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี
ราเงินเฟ้นอระยะยาว
และผลิตไม่
ภัณจับฑ์จัมงวลรวมในประเทศ
(4) เน้นนทีหลั
(Dollar
Averaging)
สม่าเสมอทุกเดือน
กเบี้ย ธนาคารเป็ นสถาบั นการเงิ
่ เกีก่ยการทยอยการลงทุ
วข้องกับ ชีวิตประจน าวั
นและมีCost
ความส
าคัญ ในระบบ
(5)อประเมิ
งทางการลงทุาธุ
นทีร่นกรรมทางการเงิ
ายสมชายสามารถยอมรั
องธนาคารคือรับ ฝากเงิน ปล่
ยสิ นเชืน่ อความเสี
เป็ น ตัว่ยกลางในการท
น โดยมี บได้ หากนายสมชายอยากลงทุนมากกว่า
ความเสี่ยงที่ตนเองยอมรั
งแจ้งความประสงค์
ว่าตนเองเข้
าใจและยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวได้
ย เป็นผู้กากับดูแล ผลตอบแทนที
่ธนาคารให้บกับนายสมชายต้
ผู้ฝากเงินคืออดอกเบี
้ยในอัตราที่แตกต่
างกันตาม
(6) แจ้วงงระยะเวลาขณะนั
รายละเอียดต่าง ๆ้นของแบบประกั
น คื้ยอมีกจารเปลี
านวนเงิ่ยนแปลง
นเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัยหลัก ค่าธรรมเนียม
ก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่
และอัตราดอกเบี
จานวนเงินที่สามารถถอนออกจากบัญชีกรมธรรม์ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัย ผลประโยชน์กรณี
เสียชีวซึิต่งเป็ค่านใช้คณะกรรมการหลั
จ่ายที่สามารถนาไปลดหย่
อนภาษี งซึประเทศไทย
่งปกติจะทาเป็(ธปท.)
นตารางเป็เพื
นโยบายการเงิน (กนง.)
กของธนาคารแห่
น ่อง่ายต่อการอธิบาย
(7)นต้ตามสภาพเศรษฐกิ
องมีการทบทวนเป้จาของประเทศ
หมายการลงทุและดู
น และปรั
บกองทุ
นให้เหมาะสมตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปทาง
หนดทิศทางของนโยบายการเงิ
ทิศทางอั
ตราดอกเบี
้ย
เศรษฐกิ
จ มาณเงินไหลเข้า -ออก จะเป็นผู้กาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ย เพื่อให้เกิดความสมดุ
ลของปริ

พลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต

กณฑ์ อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน
หมดเป็นปัจจัยในการก
าหนดดอกเบี
้ยของธนาคาร
5. การให้
คาแนะน
าประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์
าย (Policy Rate) หมายถึง หลั
อัตกราดอกเบี
้ยที่ธนาคารกลางของแต่
ละประเทศก
าหนดขึ
น อินชัวรันซ์ เพียงแต่ความเสี่ยงจากการ
การให้คาแนะน
าคล้ายกับการประกั
น ชีวิตแบบยู
นิตลิ้นงค์เป็ไลฟ์
ยอัตราดอกเบี้ยอื่นลงทุ
ๆ ภายในประเทศไม่
ว่าจะเป็
นดอกเบี
้ ดอกเบี
นฝาก หรือแม้แ้นต่ต่าตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เปิดโอกาสให้
นน้อยกว่า เพราะบริ
ษัทประกั
นชีว้ยิตเงิรันบกูประกั
นอั้ยตเงิราผลตอบแทนขั
ทุนในพันธบัตร มีแได้นวโน้
บตามการเปลี
่ยนแปลงของอั
ตราดอกเบีน้ยของบริ
นโยบายดั
รับอัมตจะขยั
ราผลตอบแทนที
่สอดคล้
องกับสภาวะการลงทุ
ษัทงซึกล่
่งได้าวประกาศผลตอบแทนเป็นรายเดือนผ่านทาง
จุบันกาหนดให้อัตราดอกเบี้ยสาหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day)

ะกรรมการกำกับและส่
การประกอบธุ
รกิจประกันภัย ห้าบมนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขงสิเสริ
ทธิม์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
และส่งเสริ
มการประกอบธุรกิจประกันาภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัด1-2
การลูคูก่มค้ือาปฏิ
และการให้
าแนะน
าด้านประกันนชีชีววิติต 3-37
บัติงานสคาหรั
บตัวแทนประกั

เว็บไซต์ของบริษัท เป็นแบบประกัน ชีวิตที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถกาหนดจ
นเอาประกันรภักิยจเองได้
บททีานวนเงิ
่ 1 ภาพรวมของธุ
ประกัรวมถึ
นชีวงติ และสรุปสาระส
ปรับเปลี่ยนจานวนเงินเอาประกันภัยให้สอดคล้องตามช่วงอายุ หรือความจาเป็น
การให้คาแนะนาประกันชีวิตแบบต่าง ๆ นั้น ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิต ที่จะต้อง
เรื่องที่
มีความรู้ความเข้าใจ ถึงความต้องการทางการเงินของคนในแต่ละช่วงอายุ และให้คาแนะนาโดยเน้นที่ผลประโยชน์ของ
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
ผู้มุ่งหวังเป็นสาคัญ และด้วยความเป็นมืออาชีพ ไม่เร่งรัดการตัดสินใจซื้อ
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
1.7 กองทุนประกันชีวิต

แนวคิด

1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ถอนได้ทุกวัน
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ประเทศชาติ
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
อินชัวร์รันซ์
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทห้ธิ์าของสำนั
มนำไปใช้กใงานคณะกรรมการกำกั
นการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ัติในการขาย
การจัดการลู
3-38 คูแนวทางปฏิ
่มือปฏิบัติงบานส
าหรับตัวแทนประกั
นชีวกิตค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันชีวิต 3-3

บรรณานุกรม
พลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
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รษฐกิจ

อเป็นสินค้าทางการเงินที่สาคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
นองความต้ องการด้ า นการเงิน ส่ ว นบุ คคล จึ งมี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิจ ใน
หลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
กเบี้ย ธนาคารเป็ นสถาบั นการเงินที่ เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจาวันและมี ความสาคัญ ในระบบ
องธนาคารคือรับ ฝากเงิน ปล่อยสิ นเชื่ อ เป็ น ตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ย เป็นผู้กากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลั กของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
หนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า -ออก จะเป็นผู้กาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
กณฑ์ อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน
หมดเป็นปัจจัยในการกาหนดดอกเบี้ยของธนาคาร
าย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศกาหนดขึ้นเป็น
ยอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว
จุบันกาหนดให้อัตราดอกเบี้ยสาหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day)

ะกรรมการกำกับและส่
การประกอบธุ
รกิจประกันภัย ห้าบมนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขงสิเสริ
ทธิม์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
และส่งเสริ
มการประกอบธุรกิจประกันาภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส
เรื่องที่

บทที่ 4

หลักพื้นฐานของการประกั
นชีวิตและความแตกต่า
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติทดี่ ีใ1.11.2นการให้
บ
ริ
ก
าร
ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
พร้ อ1.41.3มทั
้งกรณีศึกษา
เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน

1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
1.6 ช่อาจารย์
องทางการจั
ดจาหน่จัานยกัทร์บการเติ
โอฬาร
คา บโตของอุตสาห
1.7 กองทุนประกันชีวิต

แนวคิด

1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ถอนได้ทุกวัน
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ประเทศชาติ
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
อินชัวร์รันซ์
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลิขนสิภัทยธิ์ ของสำนั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า
กงานคณะกรรมการกำกั
บและส่งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

4-2

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
บัติที่ดีในการให้
คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกั
นชีวิต บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา

4-7

ยาบรรณมีความสาคับทที
ญและจ
าเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็
่ยวและควบคุ
ม อมทั้งกรณีศึกษา
่ 4 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
บัตนททีิ ่ยดี่ ึดใี เหนี
นการให้
บริการพร้
ามดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้กาหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
าชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็นสาคัญ และในทางกลับกัน ถ้าตัวแทนประกันชีวิต ละทิ้ง
น มีการประพฤติปฏิบัติตามอาเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
เรื่องที่
อาประกันชีวิต ก็จะคอยระวังตัวเพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
4.1 ความหมายและความสาคัญของจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต
ะกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ทาให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป
4.2 ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย
4.3 จรรยาบรรณกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต
4.4 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติทดี่ ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต
4.5 คุณลักษณะที่ดีของตัวแทนประกันชีวติ

แนวคิด

ตช.0
(1 ชั่วโมง 30 นาที)

1. จรรยาบรรณหมายถึง ความประพฤติที่ ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกาหนดขึ้น เพื่ อรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ นอกจากนี้
จรรยาบรรณยังมีความสาคัญ และจาเป็นต่อทุกอาชีพ โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยว และควบคุ มความประพฤติ
ปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณได้กาหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กรหรือของสมาคมผู้ประกอบ
วิชาชีพนั้น ๆ เป็นสาคัญ และในทางกลับกันถ้าผู้ประกอบการวิชาชีพทั้งหลายละทิ้งจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอาเภอใจและไร้มาตรฐานสังคมก็จะวุ่นวาย เต็มไปด้วยความ
หวาดระแวง ประชาชนผู้รับบริการก็จะคอยระวังตัว เพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบ
วิชาชีพ ในที่สุดวิชาชีพนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ทาให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป
2. จรรยาบรรณแตกต่างจากกฎหมายในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1) การควบคุมพฤติกรรม 2) การบัญญัติเป็น
ลายลักษณ์อักษร 3) การบังคับใช้ และ 4) การลงโทษ
3. จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย
บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย
และของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยทา
ประกันภัยเกินความสามารถในการชาระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนื อเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบาเหน็จ เพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะนาให้ผู้เอาประกันภัย
สละกรมธรรม์เดิมเพื่อทาสัญญาใหม่หากทาให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าวให้ร้ายทับถม
ตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ และ 10) ประพฤติ
ตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ

รกำกับและส่
ลิขสิงทเสริ
ธิ์ ของสำนั
มการประกอบธุ
กงานคณะกรรมการกำกั
รกิจประกันภัย ห้บาและส่
มนำไปใช้
งเสริใมนการแสวงหากำไรทางการค้
การประกอบธุรกิจประกันภัาย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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4. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวดบทที
ประกอบด้
วย 1) หลักการเสนอขายทั
่ 1 ภาพรวมของธุ
รกิจประกันชี่ววไปติ และสรุปสาระส
2) การอธิ บ ายแบบประกัน ชี วิต 3) การกรอกใบสมั คร และ 4) การจัด การเรื่องการรับ เงิน จากผู้ เอา
ประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและนาไปสู่บริการที่ดี
เรื่องที่
5. กรณี ศึกษาแนวทางปฏิ บั ติที่ดีในการให้ บริการของตัวแทนประกันชี วิต เป็น กรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
6. คุณลักษณะที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต ได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพตัวแทน
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ประกันชีวิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่างดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มี
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพประกันภัย 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะการขาย
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
ที่ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็ นผู้รอบรู้ทันต่อเหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการทางานให้
1.7 กองทุนประกันชีวิต
เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มีความรับผิดชอบต่ออาชีพตัวแทนประกันชีวิต

วัตถุประสงค์

แนวคิด

1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตได้
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้
ถอนได้ทุกวัน
3. อธิบายจรรยาบรรณกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตได้
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตได้
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตได้
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ประเทศชาติ
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
อินชัวร์รันซ์
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลิขนสิภัทยธิ์ ของสำนั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า
กงานคณะกรรมการกำกั
บและส่งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
บัติที่ดีในการให้
คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกั
นชีวิต บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
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เรื่องที่ 4.1
ความหมายและความสาคัญของจรรยาบรรณ
ตัวแทนประกันชีวติ

ยาบรรณมีความสาคัญและจาเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม
ามดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้กาหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
าชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็นสาคัญ และในทางกลับกัน ถ้าตัวแทนประกันชีวิต ละทิ้ง
น มีการประพฤติปฏิบัติตามอาเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
อาประกันชีวิต ก็จะคอยระวังตัวเพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ะกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ทาให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป

การพั ฒ นาคุ ณ ภาพกาลั งคนให้ ส ามารถปฏิ บั ติ งานได้ เต็ ม ศัก ยภาพ มี ความคล่ องตั วที่ จ ะปรับ เปลี่ ย นให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยจิตสานึกในการทางานเพื่อประโยชน์ขององค์กร และสังคมโดย
ส่วนรวมคือ กุญแจสาคัญต่อความสาเร็จของระบบการบริหารงานทางด้านบุคลากร ที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารองค์กรและความเจริญ ของสังคม โดยเฉพาะบุคลากรถือเป็นปัจจัยอันสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยในการพัฒ นา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้วางแผนเอาไว้ ผู้บริหารบริษั ทหรือ
สมาชิกในองค์กรจะปล่อยละเลยหรือขาดความเอาใจใส่ในหลักการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรขององค์กร
นั้น ๆ ไม่ได้ แต่มีความจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือประสานงานของบุคลากรทั้งหลายเป็นสาคัญ และด้วยเหตุนี้จึง
จาเป็นที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสาคัญต่อบุคลากรในองค์กร
องค์กรหรือหน่วยงานทั้งหลายมักประสบปัญหาอันเกี่ยวกับความประพฤติของบุคลากรในองค์กร การที่จะให้
ความประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรเป็นไปโดยถูกต้องและมีความราบรื่นเรียบร้อย องค์กรหรือสถาบันจึงได้มี
การกาหนดแนวทางหรือกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดีงามที่จะให้บุคลากรในองค์กรได้ประพฤติปฏิบัติ แนวทางหรือข้ออัน
ควรประพฤติที่กาหนดขึ้นนั้น จาเป็นต้องมีความสอดคล้องกับสภาพของสังคมและหลักธรรมที่สภาพของสังคมได้ยึดถือ
และเห็ น ดี ยอมรับ ปฏิบั ติอยู่ ซึ่งแนวทางเช่ น นี้ เรียกว่า “จรรยาบรรณ” โดยเฉพาะอาชี พ แต่ ละอาชี พ ย่ อมมี ความ
แตกต่างกันออกไป แต่ทุกอาชีพล้วนมีจุดประสงค์หลักที่เหมือนกันก็คือ จะมีจรรยาบรรณใช้เป็นหลักยึดถือในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งถือเป็นคุณธรรมประจาของแต่ละอาชีพและความรับผิดชอบในอาชีพนั้น ๆ ถ้าได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของอาชีพนั้น ๆ แล้ว จะทาให้งานที่ทามีประสิทธิภาพบังเกิดผลดี ปราศจากข้อตาหนิติเตียนในการทางาน
ทาให้ผลงานที่ทาออกมาประสบผลสาเร็จได้เป็นอย่างดี จรรยาบรรณจึงใช้เป็นหลักปฏิบัติในการประกอบทุกอาชีพ
การประกันชีวิตมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้ง ในด้านการช่วย
สร้างหลักประกันความมั่น คงแก่ครอบครัวของผู้เอาประกัน ภัย ในกรณี ที่ ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็ นหั วหน้าครอบครัว
ประสบเคราะห์กรรม นอกจากนี้เงินออมที่ระดมจากประชาชนผ่านการทาประกันชีวิตของประชากรในประเทศไทยยัง
มีส่วนในการเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า จานวนผู้เอาประกันชีวิตในประเทศไทยยังมีไม่มาก
นัก สาเหตุไม่ใช่เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการชาระเบี้ยประกันภัย แต่เป็นเพราะยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และวิธีการเอาประกันชีวิต รวมทั้งขาดความศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อระบบการประกัน
ชีวิต ทาให้เกิดความหวาดระแวงว่าจะถูกบริษัทประกันชีวิตหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ และเพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจ
ประกันชีวิตให้เจริญเติบโต ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อการประกัน
ชีวิตให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน เพราะตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ติดต่อที่ใกล้ชิดกับประชาชน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการเอาประกันชีวิตที่ถูกต้องและการบริการที่ดีจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง การที่ตัวแทนประกันชีวิตมีความ

รกำกับและส่
ลิขสิงทเสริ
ธิ์ ของสำนั
มการประกอบธุ
กงานคณะกรรมการกำกั
รกิจประกันภัย ห้บาและส่
มนำไปใช้
งเสริใมนการแสวงหากำไรทางการค้
การประกอบธุรกิจประกันภัาย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
นการให้
บริกาหรั
ารพร้
้งกรณีศึกนษา
1-2บัตคูิท่มี่ดือีใปฏิ
บัติงานส
บตัอวมทั
แทนประกั
ชีวิต
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ตระหนักในจรรยาบรรณ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนเองพึงมีต่อผู้เอาประกั
และบริษัทที่ตนสัรงกิกัจดประกั
อยู่ คือนปัชีจจัวยติ และสรุ ปสาระส
บททีน่ 1ภัยภาพรวมของธุ
หนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันชีวิตเจริญก้าวหน้า อันจะส่งผลไปสู่พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
ต่อไป
เรื่องที่
ในการท างานทุ ก อาชี พ ย่ อมจะต้ อ งมี จ รรยาบรรณที่ เป็ น เครื่องยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจให้ ทุ กคนมี คุณ ธรรมและ
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
จริยธรรมใช้เป็นหลักยึดถือในการปฏิ บัติงานตามหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ปราศจากอคติและข้อครหาใด ๆ ในการ
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ทางาน ทาให้ผลงานที่ทาออกมาประสบผลสาเร็จได้เป็นอย่างดี จรรยาบรรณในแต่ละอาชีพย่อมจะแตกต่างกันไปตาม
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
ลักษณะงาน แต่รวม ๆ แล้วมุ่งให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีงามตามแต่ละอาชีพจะกาหนดขึ้นมา
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ดังนั้นเมื่อกลุ่มงานอาชีพใดต้องการให้มาตรฐานแห่งอาชีพหรือวิชาชีพมีความน่าเชื่อถือรวมทั้งศรัทธาจาก
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ประชาชน ก็จะบัญญัติจรรยาบรรณไว้และมีการอบรมถ่ายทอดกันต่อ ๆ มา หลักจรรยาบรรณนั้นจึงมีความจาเป็นและ
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
เหมาะสมต่ออาชีพตัวแทนประกันชีวิต ทั้งนี้เพราะอาชีพดังกล่าวตั้ งอยู่บนรากฐานแห่งความไว้วางใจว่าสามารถจะ
1.7 กองทุนประกันชีวิต
สร้างความเชื่อถือศรัทธาต่อผู้เอาประกันภัยและต่อธุรกิจประกันภัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บริษัทประกัน
ชี วิ ต ได้ แ สดงออกให้ สั งคมได้ เห็ น ว่ า บริษั ท ได้ ต ระหนั ก ถึง ปั ญ หาหรือ ความต้ อ งการของสั งคม ทั้ งนี้ เพื่ อ บรรเทา
ด อย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบที่อาจเกิดจากการดาเนินธุรกิจ และสามารถทาให้ธุรกิจสามารถดแนวคิ
าเนินงานได้
1. การประกั
หลั กการพื
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีการสร้างหลักประกันให้แก่ครอบครัวอย่างกว้างขวาง
และเพื่อนให้ชีวธิุรตกิใช้จประกั
นชีวิต้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลัวกยกั
การใช้
านวนเงิน่อการประกั
มีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตัวแทนประกันชีวิตจะต้องช่
นสร้จางความเชื
ถือและ นชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ศรัทธาให้เกิดขึ้นในธุรกิจประกันชีวิต ดังต่อไปนี้
ถอนได้ทุกวัน
1) สร้ างความเข้ าใจเกีย่ วกับการประกันชีวิต เป็นหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตที่จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
การประกันชีวิตให้กับประชาชนได้ทราบ ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิ ตจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต เพื่อเป็น
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
การสร้างภาพพจน์ที่ดีในธุรกิจ
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
2) สร้ างศรั ทธาต่ อการประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่างดี
ประเทศชาติ
และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของกรมธรรม์ ผลประโยชน์ ข้อยกเว้นเกี่ยวกั บการรับผิดบางประการเพื่อผู้เอา
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประกันภัยจะได้เข้าใจในเรื่องของการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ในภายหลัง ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจ ความ
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
ศรัทธาในบริการที่ดี และเชื่อว่าการประกันชีวิตช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเขาได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
3) สร้ างศรั ทธาให้ เกิดแก่ อาชีพตัวแทนประกันชีวติ โดยตัวแทนประกันชีวิตทุกคนจะต้องพัฒนาตนเอง ทั้ง
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
ความรู้ เทคนิคการขายการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังทัศนคติที่ดี อาชีพตัวแทนเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี
อินชัวร์รันซ์
มีจรรยาบรรณ นามาซึ่งความเชื่อถือศรัทธาต่องานอาชีพตัวแทนประกันชีวิต
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
1. ความหมายของจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวติ
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
จรรยาบรรณ ตามพจนานุ กรมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ คประกั
าอธิ บนายไว้
หมายถึ
มาแล้วว่ามากกว่
า 1งความ
ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
ประพฤติที่ผู้ประกอบการอาชีพการงานแต่ละอย่างกาหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริ5.มเกีสัยญรติญาเพิ
คุณชื่ม่อเติเสีมยแนบท้
งและฐานะของ
ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
สมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ จรรยาบรรณจึงเป็นหลักความประพฤติ
คคลในแต่อลจากสั
ะกลุ่มญญาประกันชีวิต
ความคุข้มองบุ
ครองนอกเหนื
อาชีพ โดยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลิขนสิภัทยธิ์ ของสำนั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า
กงานคณะกรรมการกำกั
บและส่งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
บัติที่ดีในการให้
คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกั
นชีวิต บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
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ยาบรรณมีความสาคัญและจาเป็
ในขณะที
นต่อตัว่ แทนประกั
Craig E. Johnson
นชีวิต โดยเป็
(2012)
นที่ยได้
ึดเหนี
ให้ ค่ยวามหมายของค
วและควบคุม าว่ า จรรยาบรรณ (Ethics) ว่ า หมายถึ ง
ามดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตั
มาตรฐานของความประพฤติ
วแทนประกันชีแวละการใช้
ิตได้กาหนดขึ
ดุลยพิ้นจากสมาชิ
นิจทางศีลกธรรมที
ขององค์
่ว่ากการกระท
ร
าของบุคคลและหหรือองค์กรถูกหรือผิด
าชีพตัวแทนประกันสมควรหรื
ชีวิตเองเป็อไม่
นสสาคั
มควร
ญ และในทางกลับกัน ถ้าตัวแทนประกันชีวิต ละทิ้ง
น มีการประพฤติปฏิบัติตามอ
ส่วาเภอใจและไร้
นมหาวิทยาลัมยาตรฐาน
ศรีนครินธุทรวิ
รกิจโรฒ
ประกั(2558)
นชีวิตก็และบั
จะวุ่นณวาย
ฑิตวิเต็ทมยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2558)
อาประกันชีวิต ก็จะคอยระวั
กล่าวว่า จรรยาบรรณ
งตัวเพราะเกรงว่
หมายถึ
าจะถูงกหลัเอารั
กความประพฤติ
ดเอาเปรียบจากตั
อันเหมาะสมแสดงถึ
วแทนประกัน งคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
ะกันชีวิตนั้นก็จะเสืที่อมไม่
่กลุ่มเบุป็นคคลแต่
ที่ยอมรัลบะสาขาวิ
ทาให้ไชม่าชี
มีเกีพยประมวลขึ
รติและศัก้นดิไว้
์ศรีเอป็ีกนต่หลั
อไปก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษา
ชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า จรรยาบรรณหมายถึง ความประพฤติของผู้ประกอบอาชีพ
การงานในแต่ละอาชีพหรือผู้ประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องประพฤติเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง
ของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อกลุ่มงานอาชีพใดต้องการให้มาตรฐานแห่งอาชีพหรือวิชาชีพ มี
ความน่าเชื่อถือ และศรัทธาจากประชาชน ก็จะบัญญัติประมวลจรรยาบรรณไว้ มีก ารอบรมถ่ายทอดกันต่อ ๆ มา หลัก
จรรยาบรรณนั้นจึงมีความจาเป็น และเหมาะสมต่ออาชีพตัวแทนประกันชีวิต เพราะอาชีพดังกล่าวตั้งอยู่บนรากฐาน
แห่งความไว้วางใจว่าสามารถจะสร้างความเชื่อถือศรัทธาต่อผู้เอาประกันภัย และต่อธุรกิจประกันชีวิตได้เป็นอย่างดี

2. ความสาคัญของจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวติ
การประกันชีวิตมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ทั้งในด้าน
การระดมเงิน ออมเพื่ อพั ฒ นาประเทศ เกิด การลงทุ น การจ้ างแรงงานและการสร้า งหลั กประกัน ความมั่ น คงของ
ครอบครัวของผู้เอาประกันภัยให้สูงขึ้น เป็นต้น ธุรกิจประกันชีวิตจึงเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
มาก แต่เมื่อมองสัดส่วนการทาประกันชีวิตในประเทศแล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตัดสินใจทาประกันชีวิต เพราะยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาประกันชีวิต
เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้เจริญเติบโต ตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเป็นช่องทางจาหน่ายกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่มีความสาคัญและใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จะต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดี เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปยอมรับและเชื่อมั่นในธุรกิจประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดารงชีวิตในยุควัตถุนิยมมีการแข่งขั นสูง ทาให้ผู้ประกอบอาชีพต่างดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดและ
คุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นอาจมีผู้ประกอบวิชาชีพบางส่วนที่ขาดจริยธรรมและคุณธรรมบ้างเนื่องจากความจาเป็นทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนับวันปัญหาจรรยาบรรณวิชาชีพจะถูกกล่าวถึงมากขึ้นตามลาดับ จึงควรที่จะมีการกระตุ้น
เตือนจิตสานึกในการประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ
อย่างไรก็ตาม จรรยาบรรณกลับมีความสาคัญต่ออาชีพตัวแทนประกันชีวิตอย่างยิ่ง ดังต่อไปนี้
1) ช่วยส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพและการบริการของตัวแทนประกันชีวิต
2) ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิต เช่น ให้มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม
3) ช่วยลดปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว
4) ช่วยทาให้ภาพลักษณ์ของตัวแทนประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตดียิ่ง ๆ ขึ้น
5) เป็นกลไกในการปกป้องตัวแทนประกันชีวิตที่ทาหน้าที่อย่างถูกต้องตามทานองคลองธรรม

รกำกับและส่
ลิขสิงทเสริ
ธิ์ ของสำนั
มการประกอบธุ
กงานคณะกรรมการกำกั
รกิจประกันภัย ห้บาและส่
มนำไปใช้
งเสริใมนการแสวงหากำไรทางการค้
การประกอบธุรกิจประกันภัาย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
นการให้
บริกาหรั
ารพร้
้งกรณีศึกนษา
1-2บัตคูิท่มี่ดือีใปฏิ
บัติงานส
บตัอวมทั
แทนประกั
ชีวิต
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กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความสาคัญและจาเป็นต่อตัวแทนประกั
ิต โดยเป็นที่ยึดเหนี
บททีน่ 1ชีวภาพรวมของธุ
รกิจ่ยวและควบคุ
ประกันชีวมติ และสรุปสาระส
ความประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้กาหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
หรือของสมาคมผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็นสาคัญ และในทางกลับกัน ถ้าตัวแทนประกันชีวิต ละทิ้ง
เรื่องที่
จรรยาบรรณแห่งอาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอาเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
ไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิต ก็จะคอยระวังตัวเพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ชีวิต ในที่สุดอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ทาให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
1.7 กองทุนประกันชีวิต

แนวคิด

1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ถอนได้ทุกวัน
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ประเทศชาติ
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
อินชัวร์รันซ์
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลิขนสิภัทยธิ์ ของสำนั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า
กงานคณะกรรมการกำกั
บและส่งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

4-8

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
บัติที่ดีในการให้
คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกั
นชีวิต บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
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เรื่องที่ 4.2
ความแตกต่ างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย

ยาบรรณมีความสาคัญและจาเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม
ามดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้กาหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
าชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็นสาคัญ และในทางกลับกัน ถ้าตัวแทนประกันชีวิต ละทิ้ง
น มีการประพฤติปฏิบัติตามอาเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
อาประกันชีวิต ก็จะคอยระวังตัวเพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ะกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ทาให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป
จรรยาบรรณ (Ethics) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสานึกบนศีลธรรมและกฎหมายในลักษณะเป็นพันธกรณีที่
ผูกพันบุคคลไว้กับอาชีพนั้น ๆ ด้วยความเข้าใจในเหตุผล แล้วเป็นการกระทาโดยไม่ต้องชักชวนหรือบังคับ แต่โดย
ความสานึกในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเป็นเดิมพัน จึงมีผู้กล่าวว่า ศีลธรรมจะเข้มงวดหรือวิเศษอย่างไร และ
กฎหมายจะได้บัญญัติไว้ดีเลิศสักปานใด ถ้าตัวผู้เ ป็นศาสนิกหรือผู้ใช้กฎหมายนั้นปราศจากซึ่งจรรยาบรรณแล้ว สังคม
นั้นจะต้องประสบกับความปั่นป่วนและหาความสงบสุขไม่ได้
กฎหมาย (Law) เป็นกฎที่สถาบันหรือผู้มีอานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่
ยอมรั บ นั บ ถื อ เพื่ อ ใช้ ในการบริ ห ารประเทศ เพื่ อ ใช้ บั ง คั บ บุ ค คลให้ ป ฏิ บั ติ ต าม หรื อ เพื่ อ ก าหนดระเบี ย บแห่ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ โดยการสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมและแก้ไขข้อขัดแย้งใน
สังคม ดังนั้นกฎหมายจึงถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสังคมให้อยู่รอด ดังคากล่าวที่ว่า “มีสังคมที่ไหน มีกฎหมายที่นั่น” และ
ยังพบว่า กฎหมายสาคัญต่อการดารงชีวิตของสังคมมนุษย์แต่ละคนเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิด จนถึงตาย กฎหมายเข้ามา
เกี่ยวข้องกับสิทธิของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา จนกระทั่งตายไปแล้วกฎหมายก็ยังมีผลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ตาย เช่น เจ้าบ้านต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ เป็นต้ น ในด้านการค้าและเศรษฐกิจ กฎหมายก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องมากมาย
ยกตัวอย่ างเช่ น การที่จะตั้งองค์กรทางธุรกิจจะต้ องตั้ งในรูปแบบใด ห้างหุ้น ส่วนหรือ บริษั ท เป็ นต้ น จะเห็ นได้ ว่า
กฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันต่าง ๆ ของบุคคลในทุกเรื่อง เหมือนเป็นเงาตามตัวไปตลอด
เพื่ อให้ ตัวแทนประกัน ชี วิต สามารถมองเห็ น ความแตกต่ างของจรรยาบรรณกับ กฎหมาย สามารถศึกษา
รายละเอียดจากตารางที่ 4.1 ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่ างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย
รายละเอียด
1. การควบคุมพฤติกรรม
2. การบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
3. การบังคับใช้
4. การลงโทษ

จรรยาบรรณ
เป็นเครื่องมือในการควบคุม
พฤติกรรมจากภายในหรือจิตใจ
เป็นข้อบังคับของอาชีพที่กาหนด
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
เป็นเรื่องของจิตสานึกที่ทา เพราะ
เป็นสิ่งที่ถูกต้องและภูมิใจที่ได้ทา
มีบทลงโทษ และไม่มบี ทลงโทษ
แล้วแต่กรณี

กฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการควบคุม
พฤติกรรมจากภายนอก
เป็นข้อบังคับจากรัฐที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร
เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรือละเว้น
มีบทลงโทษที่ชัดเจน

รกำกับและส่
ลิขสิงทเสริ
ธิ์ ของสำนั
มการประกอบธุ
กงานคณะกรรมการกำกั
รกิจประกันภัย ห้บาและส่
มนำไปใช้
งเสริใมนการแสวงหากำไรทางการค้
การประกอบธุรกิจประกันภัาย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
นการให้
บริกาหรั
ารพร้
้งกรณีศึกนษา
1-2บัตคูิท่มี่ดือีใปฏิ
บัติงานส
บตัอวมทั
แทนประกั
ชีวิต

4-9

จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายมี
ายละเอียดดังต่อรไปนี
บทที่ 1 รภาพรวมของธุ
กิจ้ประกันชีวติ และสรุปสาระส
1. การควบคุมพฤติกรรม โดยจรรยาบรรณเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมจากภายในหรือจิตใจ ส่วน
กฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอก
เรื่องที่
2. การบัญญัติเป็ นลายลักษณ์ อักษร ซึ่งจรรยาบรรณเป็นข้อบังคับของอาชี
นลายลักษณ์อักนษร
1.1พทีหลั่กาหนดเป็
กพื้นฐานของการประกั
ชีวิตและความแตกต่า
หรือไม่ก็ได้ ส่วนกฎหมายเป็นข้อบังคับจากรัฐที่เป็นลายลักษณ์อักษร
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
3. การบังคับใช้ โดยจรรยาบรรณเป็นเรื่องของจิตสานึกที่ทาเพราะเป็นสิ่ง1.3
ที่ถูกชนิต้อดงและภู
มิใจและแบบของการประกั
ส่วนกฎหมาย
ประเภท
นชีวิต
เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายหรือละเว้น
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
4. การลงโทษ ซึ่งจรรยาบรรณจะมีบทลงโทษ และไม่มีบทลงโทษแล้วแต่1.5
กรณีสัญส่ญาเพิ
วนกฎหมายมี
บทลงโทษที
่
่มเติมแนบท้
ายกรมธรรม์
ชัดเจน
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
1.7 กองทุนประกันชีวิต

แนวคิด

1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ถอนได้ทุกวัน
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ประเทศชาติ
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
อินชัวร์รันซ์
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลิขนสิภัทยธิ์ ของสำนั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า
กงานคณะกรรมการกำกั
บและส่งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

บัติที่ดีในการให้
4-10 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกั
นชีวิตบริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 4-7

เรื่องที่ 4.3
จรรยาบรรณกับแนวทางปฏิบตั ิทดี่ ขี องตัวแทนประกันชีวติ

ยาบรรณมีความสาคัญและจาเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม
ามดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้กาหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
าชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็นสาคัญ และในทางกลับกัน ถ้าตัวแทนประกันชีวิต ละทิ้ง
น มีการประพฤติปฏิบัติตามอาเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
อาประกันชีวิต ก็จะคอยระวังตัวเพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ะกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ทาให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป
การประกันชีวิตมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งยังช่วยสร้าง
หลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ส่วนตัวแทนประกันชีวิตก็มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วย
สร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อการประกันชีวิตให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน เพราะตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ติดต่อที่
ใกล้ชิดกับประชาชน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเอาประกันชีวิตที่ถูกต้องและการบริการที่ดี จึงเป็นสิ่ง
สาคัญยิ่ง การที่ตัวแทนประกันชีวิตมีความตระหนักในจรรยาบรรณ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนเองพึงมีต่อผู้เอา
ประกันภัยและต่อบริษัทที่ตนสังกัดอยู่ คือ ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันชีวิตเจริญ ก้าวหน้า อันจะส่งผลไปสู่
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป

1. จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวติ

จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต เป็นแนวทางและเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรม และจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพ โดยได้มีการกาหนดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต
10 ประการ ดังนี้
1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ
2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัย
3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสาคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ
ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์
5) ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยทาประกัน ภัยเกินความสามารถในการชาระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอขาย
นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบาเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย
7) ไม่แนะนาให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อทาสัญญาใหม่หากทาให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์
8) ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น
9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ

รกำกับและส่
ลิขสิงทเสริ
ธิ์ ของสำนั
มการประกอบธุ
กงานคณะกรรมการกำกั
รกิจประกันภัย ห้บาและส่
มนำไปใช้
งเสริใมนการแสวงหากำไรทางการค้
การประกอบธุรกิจประกันภัาย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ1-2
บัติทคูี่ด่มีใือนการให้
ริการพร้
้งกรณีศึกษา
ปฏิบัติงบานส
าหรับอตัมทั
วแทนประกั
นชีวิต
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รายละเอียดของจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตทั้ง 10 ประการมีบทที
ดังนี้ ่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุ ปสาระส
จรรยาบรรณข้ อที่ 1
มีความชื่อสั ตย์ สุจริตต่ อผู้เอาประกันภัย บริษทั และเพือ่ นร่ วมอาชี
เรื่พองที่
ตั ว แทนประกัน ชี วิ ต ที่ ดี ควรจะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต ต่ อ1.1
ผู้ ทหลั
ี่ เกี่ยกวข้
งทุ กฝ่ า ย ไม่ ว่ า ผูน้ เอา
พื้นอฐานของการประกั
ชีวิตและความแตกต่า
ประกันภัย เพื่อนตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัท ไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ายใดได้ประโยชน์
ใ
นสิ
ง
่
หนึ
ง
่
ที
่
ไ
ม่
ค
วรได้
ต้
อ
งชี
แ
้
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรจงกิจประกันชีวิต
ผลประโยชน์และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้ผู้เอาประกั นภัยทราบโดยไม่ปิดบัง อัน1.3
จะนชนิ
ามาซึ
่งภาพพจน์
ที่ดีของธุรกิจ
ด ประเภท
และแบบของการประกั
นชีวิต
ประกันชีวิต
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
จรรยาบรรณข้ อที่ 2
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ให้ บริการที่ดีอย่ างสมา่ เสมอและชี้แจงให้ ผ้ ูเอาประกันภัยทราบถึงสิ ทธิและหน้
่เพื่อรักษาผลประโยชน์
อง บโตของอุตสาห
1.6 ช่าทีองทางการจั
ดจาหน่ายกับขการเติ
ผู้เอาประกันภัย
1.7 กองทุนประกันชีวิต
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องให้บริการแก่ผู้ เอาประกันภัยอย่างสม่าเสมอทั้งก่อนและหลังการขายประกันชีวิต
คือต้องแนะนาชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกั
นภัดยที่ต้องกระทา เช่น หน้าที่การชาระ
แนวคิ
เบี้ยประกันภัย ต้องชาระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตามกาหนด หากมีเหตุจาเป็นที่ไม่สามารถช
าระเบีน้ยประกั
1. การประกั
ชีวิตใช้นหภัลัยกตรงตาม
การพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
กาหนดได้ ก็จะมีระยะเวลาผ่อนผันให้ตามที่กาหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย (30หลัวักนการใช้
หรือ 60
วั
น
ขึ
น
้
อยู
ก
่
ับแบบ นชีวิตมีความแต
จานวนเงิน การประกั
กรมธรรม์) เป็นต้น ขณะเดียวกัน ต้องชี้แจงสิทธิที่ผู้เอาประกัน ภัยพึงมี เช่น การเรียกร้ชีอวงผลประโยชน์
ิตจะคุ้มครองชีตวามกรมธรรม์
ิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
การใช้สิทธิ์ตามมูลค่าในกรมธรรม์ หรือการขอตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์ เพื่อให้ผถอนได้
ู้เอาประกั
น
ภั
ย
น
าไปใช้
ให้เกิด
ทุกวัน
ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ต้องคอยติดตามไถ่ถามทุกข์สุข และพร้อมที่จะให้บริการแก่
องการ ทั้งในเรื่องให้ความ
2. ผธุู้เรอาประกั
กิจประกันนภัชียวเมืิต่อมีเขาต้
ประโยชน์
จรรยาบรรณข้ อที่ 3
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
รักษาความลับอันมิควรเปิ ดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษทั ต่ อบุคคลภายนอก
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัประเทศชาติ
ยหรือของบริษัท การเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นความลับของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก เช่น การน
บหรืนอชีข้วอิตมูแบ่
ลข่งาได้วสารของ
3. าความลั
การประกั
เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ผู้เอาประกัน ภัย ทั้งเรื่องรายละเอียดส่วนตั ว และฐานะการเงินไปเปิด เผยต่อบุคคลอืประเภท
่น อัน ท าให้
วามลั บของผูญ้ เอา
คือคประเภทสามั
ประเภทอุตสาหกรรม
ประกัน ภั ยรั่วไหล เว้น แต่เป็น การเปิดเผยต่อบริษัทเพื่อการพิ จารณารับประกัน ภัยและการจ่
ายสิน ไหม และไม่
น า ่วระยะเวลา แบบ
เป็น 4 แบบมาตรฐาน
คือ แบบชั
ความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก หากทาให้เกิดความเสียหายหรือเสียชื่อแบบบ
เสียงต่านาญ
อภาพลัและยั
กษณ์งขมีองบริ
ษัทเศษอีก คือ แบบยูน
แบบพิ
จรรยาบรรณข้ อที่ 4
อินชัวร์รันซ์
เปิ ดเผยข้ อความจริ งของผู้เอาประกันภัยในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญเพื่อการพิ
จารณารั บประกั
อเพืเงื่อ่อนไขและข้อกาหน
4. ในกรมธรรม์
ประกันนภัชียวหรื
ิตจะมี
ความสมบูรณ์ แห่ งกรมธรรม์
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าต้องกรอกข้อความในใบค
น ภัย สให้ิทตธิรง
เป็นต้าขอเอาประกั
น ตลอดจนการใช้
เกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ตามความเป็นจริงในส่วนที่เป็นสาระสาคัญเพื่อการพิจารณารับประกัน ภัย หรือเพื่อความสมบู
รณ์แวห่มากกว่
งกรมธรรม์
ประกันมาแล้
า 1 ปีการ
ประกอบด้วย มูลค่าเว
ปกปิดความจริงอันเป็นสาระสาคัญของผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็
ายแรง
ุคคลใน ประกันชีวิต คือส
5. นสัโรคร้
ญญาเพิ
่มเติมประวั
แนบท้ตาิบยกรมธรรม์
ครอบครัวเคยป่วยด้วยโรคบางโรค ถือเป็นส่วนที่สาคัญในการพิจารณารับประกัน ภัย ซึความคุ
่งเมื่อบริ้มษครองนอกเหนื
ัทได้รับรู้อาจจะท
าให้ญญาประกันชีวิต
อจากสั
เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษหรือปฏิเสธไม่รับประกันภัยนั้น หากบริษัททราบความจริงในภายหลังอาจใช้สิทธิ์บอก
ล้างโมฆียกรรม ทาให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์จากการทาประกันชีวิตได้

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลิขนสิภัทยธิ์ ของสำนั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า
กงานคณะกรรมการกำกั
บและส่งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

บัติที่ดีในการให้
4-12 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกั
นชีวิตบริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 4-7

ยาบรรณมีความสาคัญและจาเป็
นต่อตัวแทนประกั
จรรยาบรรณข้
อที่ 5 นชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม
ามดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตั
วแทนประกั
ชีวิตได้กนาหนดขึ
้นจากสมาชิ
กร
ไม่ เสนอแนะให้
ผ้ ูเนอาประกั
ภัยทาประกั
นภัยเกิกนขององค์
ความสามารถในการช
าระเบี้ยประกันภัย หรื อเสนอขาย
าชีพตัวแทนประกันนอกเหนื
ชีวิตเองเป็
าคัญ และในทางกลั
อเงืนอ่ สนไขแห่
งกรมธรรม์ บกัน ถ้าตัวแทนประกันชีวิต ละทิ้ง
น มีการประพฤติปฏิบัติตามอ
รกิจประกันชีวิต้เอาประกั
ก็จะวุ่นวาย
ตัวาเภอใจและไร้
แทนประกันชีมวาตรฐาน
ิตที่ ดีไม่คธุวรเสนอแนะผู
นภัยเต็ทมาประกัน ภัยเกินความสามารถในการชาระเบี้ ย
อาประกันชีวิต ก็จะคอยระวั
เพราะเกรงว่
กเอารั
ดเอาเปรียบจากตัวแทนประกั
น นภัย จะทาให้เกิดผลเสียกับธุรกิจประกันภัย
ประกันภังยตัวการท
าประกันาชีจะถู
วิตเกิ
นความสามารถในการช
าระเบี้ยประกั
ะกันชีวิตนั้นก็จะเสืโดยรวม
่อมไม่เป็นททีาให้
่ยอมรั
บ ทาให้ไนม่ภัมยีเกีไม่ยรติ
และศักกดิษากรมธรรม์
์ศรีอีกต่อไป ไว้ได้จนครบกาหนดสัญญา มีผลให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับ
ผู้เอาประกั
สามารถรั
ประโยชน์ครบถ้วนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ส่วนบริษัทก็ต้องเสียโอกาสและขาดรายได้จากการรับเบี้ยประกันภัยที่ไม่
สม่าเสมอ อีกทั้งยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม ถึงแม้ว่าจะเป็นการขอซื้อการประกันภัยจากผู้เอา
ประกัน ภั ย ที่ เกิน ความสามารถในการชาระเบี้ ย ประกัน ภัย ตั วแทนประกัน ชีวิ ตก็ควรแนะน าให้ ท าประกัน ชี วิตให้
เหมาะสมกับรายรับ-รายจ่ายและภาระต่าง ๆ ของผู้เอาประกันภัยด้วย นอกจากนี้แล้ว การเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไข
ในกรมธรรม์ ซึ่งไม่มีผลผูกพั นตามสัญญา ทาให้ผู้เอาประกัน ภัยเกิดความเข้าใจผิดและไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่
ตัวแทนประกันชีวิตเสนอไว้ จะทาให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธุรกิจประกันภัยและต่อตัวแทนประกันชีวิตด้วย
จรรยาบรรณข้ อที่ 6
ไม่ ลดหรือเสนอที่จะลดค่ าบาเหน็จเพือ่ เป็ นการจูงใจให้ เอาประกันภัย
บริษัทประกันชีวิตจ่ายค่าบาเหน็จให้กับตัวแทนประกันชีวิตด้วยการคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในเบี้ยประกันภัย
แล้ว ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตจึงควรตอบแทนบริษัทด้วยการให้บริการที่ดีต่อผู้เอาประกัน ภัย ตัวแทนประกันชีวิตต้อง
ไม่คิดว่ารายได้ส่วนนี้มาจากผู้เอาประกัน ภัยโดยตรง ซึ่งต้องจ่ายคืนให้เขาไป เพราะการลดค่าบาเหน็จหรือแข่งขันกัน
ลดค่าบาเหน็จ จะส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจที่จะให้การบริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตเองก็ไม่มีรายได้ที่
เพียงพอต่อการยังชีพ จึงเป็นการทาลายอาชีพตัวแทนประกันชีวิตในระยะยาว
จรรยาบรรณข้ อที่ 7
ไม่ แนะนาผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์ เดิมเพือ่ ทาสั ญญาใหม่ หากทาให้ ผ้ เู อาประกันภัยเสี ยประโยชน์
ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่แนะนาให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์เดิมซึ่งมีผลบังคับแล้ว (เวนคืนกรมธรรม์)
หรือแปลงกรมธรรม์ เป็นแบบมูลค่าใช้เงินสาเร็จหรือมู ลค่าขยายเวลาเพื่ อมาซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ เพราะการเลิก
กรมธรรม์และทาประกันภัยใหม่ ทาให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ เนื่องจากเงินเวนคืนกรมธรรม์หรือผลประโยชน์
จากการแปลงกรมธรรม์ คือมูลค่ากรมธรรม์ที่ เหลือหลังจากหั กค่าใช้จ่ายเริ่มต้ น เมื่อสมัครท าประกันชีวิต เช่น ค่ า
บาเหน็จ ค่าอากร ค่าตรวจสุขภาพ ค่าเล่มสัญญากรมธรรม์ เป็นต้น เมื่อเริ่มทาประกันชีวิตฉบับใหม่อีกครั้งนอกจาก
ผู้เอาประกันภัยต้องเริ่มมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังต้องชาระเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นตามอายุ และกรณีที่ทา
ประกันสุขภาพ ระยะเวลารอคอยจะเริ่มต้นนับใหม่ โรคที่เคยเรียกร้อ งค่าสินไหมจากสัญญาฉบับเดิม อาจจะไม่ได้รับ
ความคุ้มครอง เนื่องจากจะกลายเป็นโรคที่เป็นมาก่อนการทาสัญญาฉบับใหม่นี้ซึ่งเป็นข้อยกเว้น
กรณี ที่ ผู้ เอาประกัน ภัยต้ องการยกเลิกกรมธรรม์เดิม และทาใหม่ ตั วแทนประกัน ชีวิต ควรให้ คาแนะน าที่
ถูกต้องครบถ้วนว่าอย่าละทิ้งกรมธรรม์เดิม เพราะจะทาให้ต้องเสียประโยชน์จากการเริ่มต้นใหม่

รกำกับและส่
ลิขสิงทเสริ
ธิ์ ของสำนั
มการประกอบธุ
กงานคณะกรรมการกำกั
รกิจประกันภัย ห้บาและส่
มนำไปใช้
งเสริใมนการแสวงหากำไรทางการค้
การประกอบธุรกิจประกันภัาย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ1-2
บัติทคูี่ด่มีใือนการให้
ริการพร้
้งกรณีศึกษา
ปฏิบัติงบานส
าหรับอตัมทั
วแทนประกั
นชีวิต
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จรรยาบรรณข้ อที่ 8
บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส
ไม่ กล่ าวให้ ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวติ หรือบริษทั อืน่
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีจะต้องไม่กล่าวให้ร้ายหรือทับถมตัวแทนประกั
นชี่ วิตหรือบริษัทประกันชีวิตอื่นในทาง
เรื่องที
เสื่อมเสีย เช่น กล่าวว่าตัวแทนประกันชีวิตคู่แข่งชอบพูดโกหก เชื่อถือไม่ได้ ย้ายบริษ1.1
ัทประกั
ิตบ่อย ๆ ไม่มีบุคลินกชีทีว่ิตและความแตกต่า
หลักนพืชี้นวฐานของการประกั
เหมาะสมสาหรับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต เพราะตัวเตี้ย ชอบเล่นการพนัน ชอบเที
วกลางคืนและบทบาทของธุ
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1.2่ยประโยชน์
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1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ตัวแทนประกันชีวิตก็มีน้อย อาจทาให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการบริการที่ไม่ดี ซึ่งสิ่งเหล่
ว่าผิด่มจรรยาบรรณทั
้งสิ้น
1.5านีสั้ถญือญาเพิ
เติมแนบท้ายกรมธรรม์
จรรยาบรรณข้ อที่ 9
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
หมัน่ ศึกษาหาความรู้ ในวิชาชีพเพิม่ เติมอยู่เสมอ
1.7 กองทุนประกันชีวิต
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ในอาชีพ ทาให้ตัวเองมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา การที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องหาความรู้ในอาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ แสดงให้เห็นว่า ตัวแทนประกันชีวิตรู้จัก
แนวคิด
พัฒนาตนเองให้มีคุณ ภาพที่ดี สามารถนาไปให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี การนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริการ
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
ลูกค้า กล่าวได้ว่าตัวแทนประกันชีวิต มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อสัง คม และต่ออาชีพ ความรับผิดชอบต่อลูกค้าใน
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ที่นี้หมายถึงสามารถให้บริการที่ดีและเชื่อถือได้ ทาให้ผู้ซื้อประกันชีวิตได้รับประโยชน์จากตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความ
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
รอบรู้ แ ละให้ ข้อ แนะน าที่ ดี ความรับ ผิ ด ชอบต่ อสั งคมหมายถึง ตั ว แทนประกัน ชี วิต ผู้ นั้ น จะรับ ใช้ สั งคมได้ อย่ างมี
ถอนได้ทุกวัน
ประสิ ท ธิภ าพและสร้างสรรค์สังคม ความรับ ผิดชอบต่ ออาชี พ หมายถึงอาชีพ ตั วแทนประกัน ชีวิต เป็ น อาชี พ อิส ระ
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
เช่นเดียวกับอาชีพอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบอาชีพจะต้องใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ แม้ว่าจะสอบผ่านตัวแทนประกันชีวิ ต
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
หรือมีวุฒิการศึกษาทางด้านการประกันชีวิตก็ตาม จาเป็นอย่างยิ่งที่ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
อย่างสม่าเสมอ เพราะอาจมีการลืมเลือน อีกทั้งมีวิทยาการใหม่ ๆ เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์
ประเทศชาติ
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในอาชีพดังกล่าวโดยปกติแล้วบริษัทประกันชีวิตจะให้ความสาคัญต่อการจัดให้มีการอบรม
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
ตัวแทนประกันชีวิต ทั้งนี้เพราะเมื่อตัวแทนประกันชีวิตมีความสามารถรอบรู้แล้ว จะสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ทา
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
ประกันชีวิต อันมีผลสืบเนื่องถึงชื่อเสียงและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการศึกษาหา
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
ความรู้เพิ่มเติมในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต เป็นการขยายแนวความคิดในการให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อประกันชีวิตและผู้ที่
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
สนใจจะทาประกันชีวิต ให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการประกันชีวิต ซึ่งในบางครั้งจาเป็นต้องมีการตอบข้อซักถาม
อินชัวร์รันซ์
ของลูกค้าหรือผู้สนใจ ตัวแทนประกันชีวิตก็จะสามารถตอบข้อซักถามได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง การศึกษาหา
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
ความรู้เพิ่มเติมนั้นมิได้จากัดเฉพาะในอาชีพประกันชีวิตโดยตรงเท่านั้น ยังสามารถหาความรู้เพิ่มเติมในด้านอื่น ๆ ได้
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เช่น ศิลปะการพูด เศรษฐกิจการเงิน เป็นต้น ด้วยเหตุที่อาชีพประกันชีวิตเป็นงานบริการที่ต้องใช้การพูดเพื่ออธิบายให้
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ลูกค้าเกิดความเข้าใจ ดังนั้นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านศิลปะการพูดก็จะช่วยให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถ
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจง่ายขึ้น ส่วนด้านการเงินนั้นนับวันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
เรื่องของการวางแผนเกษียณอายุ วางแผนการลงทุน และวางแผนการเงินอื่น ๆ จึงควรมีการศึกษาความรู้เรื่องเหล่านี้
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
เพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลิขนสิภัทยธิ์ ของสำนั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า
กงานคณะกรรมการกำกั
บและส่งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

บัติที่ดีในการให้
4-14 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกั
นชีวิตบริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 4-7

ยาบรรณมีความสาคัญและจาเป็
นต่อตัวแทนประกั
จรรยาบรรณข้
อที่ 10 นชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม
ามดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตั
วแทนประกั
วิตได้กาหนดขึ้นอจากสมาชิ
ประพฤติ
ตนอยู่ในศีนชีลธรรมประเพณี
นั ดีงาม ทั้กงธขององค์
ารงไว้ ซกึ่งรเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ งอาชีวปฏิญาณ
าชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็
สาคัญ และในทางกลั
บกัน าเนิ
ถ้าตันวชีแทนประกั
นชีวิต ละทิ้ง ่ดี กล่าวคือ ต้องประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
ตัวนแทนประกั
นชีวิตที่ดีควรจะด
วิตตามครรลองครองธรรมที
น มีการประพฤติปประเพณี
ฏิบัติตามออัาเภอใจและไร้
าตรฐานตัวธุแทนประกั
รกิจประกันนชีชีววิติตก็ทีจะวุ
น ดี งามโดยสม่มาเสมอ
่ ดีย่นั งวาย
ต้องมีเต็กมารยึด ถือประเพณี อัน ดีงามเป็ น แนวทางในการ
อาประกันชีวิต ก็จะคอยระวั
งตัวเพราะเกรงว่
จะถูกเอารัปดฏิเอาเปรี
วแทนประกั
ประกอบอาชี
พ โดยจะต้อางประพฤติ
บัติตนด้ยบจากตั
วยความซื
่อสัตย์สุจรินตทั้งต่อบริษั ทประกันชีวิตต้นสังกัดและต่อผู้เอา
ะกันชีวิตนั้นก็จะเสืประกั
่อมไม่เนป็ภันยทีหรื
่ยอมรั
ไม่มบีเกีัตยิตรตินดัแงละศั
ดิ์ศรีอาให้
ีกต่อตไป
อลูกบค้าทาให้
การปฏิ
กล่ากวจะท
ัวแทนประกันชีวิตเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจต่อลูกค้า และจะ
ทาให้ตัวแทนประกันชีวิตผู้นั้นมีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานในที่สุด นอกจากนี้ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีจะต้องธารงไว้
ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ คาว่า “อาชีวปฏิญาณ” หมายถึงการที่ผู้ประกอบอาชีพตัวแทน
ประกันชีวิตจะต้องปฏิญาณต่ออาชีพ กล่าวคือ ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องละเว้นไม่ปฏิบัติสิ่งใด ๆ อันอาจจะทาให้
เสื่อมเสียชื่อเสียงสถาบันประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัด เช่น กรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตย้ายไปสังกัดบริษัท
ประกันชีวิตอื่น โดยกล่าวหาว่าบริษัทประกันชีวิตที่ตนสังกัดเดิมมีฐานะการเงินไม่มั่นคง นอกจากนี้ ตัวแทนประกันชีวิต
จะต้องให้บริการหรือแนะนาใด ๆ ตามความเป็นจริงด้วยความสานึกที่รู้และควรรู้ และจะให้คาแนะนาแก่บุคคลอื่น
เสมือนให้ตนเอง เช่น การนาเสนอขายประกันชีวิตที่ผลประโยชน์ตรงกับความต้องการของลูกค้าและต้องคานึงถึง
ความสามารถในการชาระเบี้ยประกันภัยด้วย ไม่เสนอขายประกันชีวิตที่เกินความจาเป็นถึงแม้ว่าลูกค้าจะมีฐานะร่ารวย
หรือไม่ก็ตาม ถ้าตัวแทนประกันชีวิตปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้ได้ ถือได้ว่าอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มี
ศักดิ์ศรี สมกับคุณประโยชน์และคุณค่าที่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยและสังคม

2. แนวทางปฏิบัตทิ ดี่ ขี องตัวแทนประกันชีวติ
ในระดับสากลได้มีการกาหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีสาหรับตัวแทนประกันชีวิตเอาไว้ เพื่อให้สามารถทางานอย่าง
มืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ไม่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้มุ่งหวัง และทาให้
งานที่ทาบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตสามารถแบ่งเป็น 4 หมวด ดังนี้
2.1 หลักการเสนอขายทั่วไป
1) เพื่อความเหมาะสม ตัวแทนประกันชีวิตควรมีการโทรศัพท์นัดหมายกับผู้มุ่งหวังล่วงหน้าก่อนการ
เข้าพบ หากเป็นการเข้าพบที่ผู้มุ่งหวังไม่ได้นัดมา ตัวแทนประกันชีวิตควรโทรศัพท์ล่วงหน้าไม่ต่ากว่า 1 ชั่วโมงก่อนการ
เข้าพบ
2) เมื่อมีการเข้าพบผู้มุ่ งหวังครั้งแรก ควรแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ตนสั งกัดบริษัท ใด พร้อมแสดงใบอนุ ญ าต
ตัวแทนประกันชีวิตที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกให้ด้วย
3) ตัวแทนประกันชี วิตควรแนะน าให้ ผู้มุ่ งหวังท าประกัน ชี วิตให้ เหมาะกับ ความต้องการและฐานะ
ทางการเงินของเขาให้ได้มากที่สุด
4) ตัวแทนประกันชีวิตควรให้คาแนะนาเฉพาะเรื่องประกันชีวิตหรือเรื่องที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ส่วน
เรื่องอื่น ๆ ควรแนะนาให้ผู้มุ่งหวังขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญอื่น
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5) ตัวแทนประกัน ชีวิต ต้ องรักษาข้อมูล ของผู้มุ่ งหวังเป็ นบทที
ความลั
โดยเปิ ดเผยเฉพาะข้
อมู ลซึน่ งชีเป็วนติ และสรุ ปสาระส
่ 1บภาพรวมของธุ
รกิจประกั
ข้อกาหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเท่านั้น
6) หากมีการเสนอขายกรมธรรม์ควบการลงทุน ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่า
เรื่องที่
กรมธรรม์ควบการลงทุนนี้แตกต่างจากรูปแบบกรมธรรม์ทั่วไปอย่างไร
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
7) ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอื่นอย่างไม่เป็นธรรม
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
8) ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
9) ให้บริการอย่างต่อเนื่องแก่ผู้เอาประกันภัย
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
2.2 การอธิบายแบบประกันชีวิต
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
1) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิตที1.6
่ตนกช่อาลังทางการจั
งนาเสนอขายให้
ู้มุ่งบหวั
ง บโตของอุตสาห
ดจาหน่าผยกั
การเติ
เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน
1.7 กองทุนประกันชีวิต
2) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายข้อจากัด รวมถึงข้อยกเว้น การคุ้มครองของกรมธรรม์ ฉบั บนั้น ให้
ผู้มุ่งหวังเข้าใจ
แนวคิด
3) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว พร้อมชี้ถึงผลเสียของการ
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
ยกเลิกกรมธรรม์ก่อนกาหนดด้วย
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
4) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉฉบับับใหม่
นี้สามารถน
ามาใช้สิ ทสิทธิ์ ธิห์หั กักลดหย่
ลดหย่อ น
นี้ ส ามารถน�
ำ มาใช้
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีได้หรือไม่
ถอนได้ทุกวัน
5) กรณีที่นาเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือผลตอบแทนของกรมธรรม์มาจากผลการลงทุน
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่า ผลประโยชน์ใดเป็นแบบแน่นอนตายตัวและผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลข
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
คาดการณ์
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
6) หากมีผลประโยชน์ใดที่เป็นตัวเลขจากการคาดการณ์ ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่า ตัวเลข
ประเทศชาติ
เหล่านี้มาจากสมมติฐานต่าง ๆ จึงไม่มีการรับประกันผลตอบแทน ดังนั้นผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะมากกว่าหรือน้อย
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
กว่าตัวเลขที่คาดการณ์ได้
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
7) หากตัวแทนประกันชีวิตใช้เอกสารประกอบการขายจากบริษัทประกันชีวิตใด ต้องใช้เอกสารทั้งหมด
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
อย่างครบถ้วน โดยต้องไม่นาเสนอเฉพาะเอกสารที่ดูแล้วจูงใจเท่านั้น
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
2.3 การกรอกใบสมัคร
อินชัวร์รันซ์
1) ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชี้นาการกรอกใบสมัครเอาประกันภัย และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ทุกข้อมูลที่
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
กรอกลงในใบคาขอเอาประกันภัยนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ขอเอาประกันภัย
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
2) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายถึงผลลัพธ์ของการปกปิดข้อเท็จจริงหรื อการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลง
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ในใบคาขอเอาประกันภัย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
2.4 การจัดการเรื่ องการรั บเงินจากผู้เอาประกันภัย
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
1) ตัวแทนประกันชีวิตต้องออกหลักฐานการรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินของบริษัทประกันชีวิตเมื่อ
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
ได้รับชาระเบี้ยประกันภัย
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ยาบรรณมีความสาคัญและจาเป็นต่2)อตัตัววแทนประกั
แทนประกันนชีชีววิติตจะต้
โดยเป็
องส่
นทีง่ใบค
ยึดเหนี
าขอเอาประกั
่ยวและควบคุ
นภัมยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวัง ไปยัง
ามดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตั
บริษัทในโอกาสแรกที
วแทนประกั
่กระทาได้
นชีวแต่
ิตได้ไม่กเาหนดขึ
กินวันท้นาการถั
จากสมาชิ
ดไป กขององค์กร
าชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็
จะเห็
นสนาคัได้ญว่าและในทางกลั
แนวทางปฏิบัตบิขกั้านงต้ถ้นาตัล้ววแทนประกั
นแต่สร้างความมั
นชีวิต ละทิ
่นใจให้
้ง กับทั้งผู้มุ่งหวังและตัวของตัวแทนประกันชีวิต
น มีการประพฤติปเอง
ฏิบัตป้ิตอามอ
งกันาเภอใจและไร้
ความผิดพลาดที
มาตรฐาน
่อาจจะเกิธุรดกิขึจ้นประกั
ในอนาคต
นชีวิตรวมถึ
ก็จะวุง่นการสร้
วาย เต็ามงภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะของมืออาชีพ แน่นอนว่า
อาประกันชีวิต ก็จะคอยระวั
ย่อมต้องส่งงตัผลไปถึ
วเพราะเกรงว่
งการทางานที
าจะถูก่จเอารั
ะประสบความส
ดเอาเปรียบจากตั
าเร็จยิ่งวแทนประกั
ๆ ขึ้น น
ะกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ทาให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป
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บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส
เรื่องที่ 4.4
กรณีศึกษาแนวทางปฏิบตั ิทดี่ ใี นการให้ บริการของตั
ิ
เรื่องที่ วแทนประกันชี วต

1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตที่สอดคล้
องกัดบประเภท
จรรยาบรรณของตั
วแทน
1.3 ชนิ
และแบบของการประกั
นชีวิต
ประกัน ชีวิต 10 ประการ ซึ่ งการน ามาอ้างอิงในครั้งนี้ มีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อให้ ตัวแทนประกั
นชี วิต สามารถวิ
เคราะห์
1.4 เงื่อนไขและข้
อกาหนดที
่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตในแต่ล1.5
ะข้อสัดัญงญาเพิ
ต่อไปนี
่มเติ้ มแนบท้ายกรมธรรม์
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
1.7 กองทุนประกันชีวิต
กรณีศึกษาจรรยาบรรณข้ อที่ 1

มีความซื่อสั ตย์ สุจริตต่ อผู้เอาประกันภัย บริษทั และเพือ่ นร่ วมอาชีพ
แนวคิด
1.1 ซื่อสัตย์ ต่อผู้เอาประกันชีวิต

1. นการประกั
ชีวิตใช้
ลั กการพื
นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ได้ขายประกั
ชีวิตให้กับนนาง
ข. หโดยได้
บอก้ นฐาน ได้แก่ หลักส
การใช้จจรัานวนเงิ
น การประกั
กับ นาง ข. ว่ าต้ องจ่ ายเบี้ ย ประกัน ภัย เป็ น รายปี ปี ล ะ 6,000 บาท แต่ เมื่ อนาง ข. ได้หลัรับกใบเสร็
บ เงิน กลายเป็
น นชีวิตมีความแต
้มครองชีวปิตระกั
พร้นอภัมรั
บสิทธิประโยชน์ทาง
ใบเสร็จรับเงินจานวน 12 ใบ (ใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ ต่อเบี้ยประกันภัย 1 เดือน) นาง ข. ชีจึวงิตหยิจะคุ
บกรมธรรม์
ยมา
ถอนได้นททีุกวั่ 1น ของทุกเดือน การ
อ่านดู ในกรมธรรม์ประกันภัยระบุจ่ายเบี้ยประกันภัยเดือนละ 500 บาท โดยต้องจ่ายภายในวั
นชีวิตนมีชีปวระโยชน์
ทั้งในเรื่องให้ความ
กระทาของนาย ก. ผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต เพราะ นาย ก. ไม่ซื่อสัต2.ย์สธุุจรริกิตต่จอประกั
ผู้เอาประกั
ิต
ประโยชน์
า นการพั
ฒ นาเศรษฐกิ
จ และสั งคม
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวิตควรมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกั
นชีวิตในด้
โดยตั
วแทนประกั
น
ว ย นบทบาทด้
า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ชีวิตต้องออกหลักฐานการรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินของบริษัทประกันชีวิตเมื่อได้รับประกอบด้
ชาระเบี้ยประกั
ภัย ซึ่งในกรณี
นี้ตัวแทนประกันชีวิตต้องออกหลักฐานการรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี จานวน 1ประเทศชาติ
ใบเท่านั้น และตัวแทนประกัน
3.
การประกั
แบ่งได้เป็น 2 ชนิ
ชีวิตจะต้องส่งใบคาขอเอาประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัยที่ ได้รับจากผู้เอาประกันภัย ไปยังบรินษชีวัทิตในโอกาสแรกที
่ ด คือ ชนิดมีเงิน
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
กระทาได้ แต่ไม่เกินวันทาการถัดไป
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
1.2 ซื่อสัตย์ ต่อบริ ษทั
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทแห่งหนึ่ง ได้ทราบว่าบริษัทประกันชีวิตที่ตนเป็นตัวแทน มีปัญหา
อินชัวร์รันซ์
ขาดสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว และสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
กาลังเร่งรัดให้ปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงิน นาย ก. ทราบว่า นาย ข. เพื่อนของตนกาลังจะทาประกันชีวิตกับบริษัทนี้จึง
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
รีบแจ้งให้เพื่อนทราบ พร้อมกับกล่าวโจมตีผู้บริหารบริษัทของตนว่าไร้ประสิทธิภาพและคดโกงทั้งที่ไม่มีมูลความจริง
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
การกระทาของนาย ก. ผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต เพราะนาย ก. ไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัทประกันชีวิตที่
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
ตนเองสังกัด
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
แนวทางปฏิบัติที่ ดี คือ ตัวแทนประกันชีวิ ตควรมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ บริษัท ประกันชีวิตที่ ตนเองสังกัด
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
พร้อมทั้งต้องรักษาความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ซึ่งในกรณีนี้ตัวแทนประกันชีวิตได้กล่าวโจมตีผู้บริหารบริษัท
ของตนว่าไร้ประสิทธิภาพและคดโกงทั้งที่ไม่มีมูลความจริง อีกทั้งยังนาข้อมูลข่าวสารด้านฐานะการเงินของบริษัท

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลิขนสิภัทยธิ์ ของสำนั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า
กงานคณะกรรมการกำกั
บและส่งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

บัติที่ดีในการให้
4-18 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกั
นชีวิตบริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 4-7

ยาบรรณมีความสาคัประกั
ญและจ
นชีวาเป็
ิตไปเปิ
นต่อดตัเผยต่
วแทนประกั
อบุคคลอืนชี่นวทิตาให้
โดยเป็
ความลั
นทีบ่ยึดของบริ
เหนี่ยวและควบคุ
ษัทประกันชีมวิตรั่วไหล ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตคนนี้จึงถือว่า
ามดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตั
ไม่มีความซื่อสัตวย์แทนประกั
ต่อบริษัท นชีวิตได้กาหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
าชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็
บกัน พถ้าตัวแทนประกันชีวิต ละทิ้ง
1.3นสซืาคั่อญสัตและในทางกลั
ย์ ต่อเพือ่ นร่ วมอาชี
น มีการประพฤติปฏิบัติตามอ
าเภอใจและไร้
มาตรฐาน นธุชีรวกิิตจบริ
ประกั
ชีว่งิตประกั
ก็จะวุน่นชีวาย
นาย
ก. เป็นตัวแทนประกั
ษัทนหนึ
วิต จเต็ากัมด (มหาชน) ต่อมาได้ย้ายมาเป็นตัวแทนประกัน
อาประกันชีวิต ก็จะคอยระวั
งตัษวเพราะเกรงว่
ยบจากตั
วแทนประกั
ชีวิตของบริ
ัทสองประกันาจะถู
ชีวิตกจเอารั
ากัดดเอาเปรี
(มหาชน)
เนื่องจากอยู
่ใกล้บน้าน จากนั้นนาย ก. ได้เสนอขายการประกันชีวิต
ะกันชีวิตนั้นก็จะเสืให้
่อมไม่
ไม่มยีเกีวกัยรติ
และศั่นกายดิ์ศค.รีอตัีกวต่แทนประกั
อไป นชีวิต ของบริษัทสองประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เสนอ
แก่นเป็ายนทีข.่ยอมรั
ซึ่งเป็บนทบุาให้
คคลเดี
บคนที
ขายประกันชีวิตอยู่เช่นกัน เมื่อนาย ค. ทราบเช่นนั้น จึงบอกแก่นาย ข. ว่าการที่ นาย ก. ย้ายบริษัทบ่อย ๆ เป็นการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่ดี การกล่าวของนาย ค. ผิดจรรยาบรรณ เพราะ นาย ค. ไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อเพื่อนร่วม
อาชีพ
แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวิตควรมีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ ด้วยการไม่กล่าวให้ร้าย
ทับถมซึ่งกันและกัน อีกทั้งตัวแทนประกันชีวิตต้องร่วมมือกันสร้างสรรค์ภาพพจน์ที่ดีงามให้แก่วงการประกันชีวิต ใน
ขณะเดี ยวกัน ตัวแทนประกันชี วิต ควรให้ คาแนะนาและความช่ วยเหลื อให้ ผู้เอาประกันภัยท าประกันโดยไม่ขัดต่ อ
หลักการประกันชีวิต

กรณีศึกษาจรรยาบรรณข้ อที่ 2
ให้ บริการทีด่ อี ย่ างสมา่ เสมอ และชี้แจงให้ ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิ ทธิและหน้ าทีเ่ พือ่ รักษา
ผลประโยชน์ ของผู้เอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งสมัครทาประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 80/25 ชาระเบี้ยประกันมา 10 ปี แต่ต่อมามี
ปัญหาด้านการเงิน ไม่สามารถชาระเบี้ย ประกันภัยได้ ตัวแทนที่ขายประกันชีวิตได้ไปบริการเก็บเบี้ยประกันภัยหลาย
ครั้ง แต่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถจ่ายได้ ตัวแทนประกันชีวิตจึงแจ้งแก่ผู้เอาประกันภัยว่า หากหยุดส่งเบี้ยประกัน ภัย
กรมธรรม์ จ ะขาดอายุ และตนไม่ สามารถช่ ว ยอะไรได้ การกระท าของตั วแทนประกัน ชี วิต รายนี้ ผิ ด จรรยาบรรณ
เนื่องจากขาดความรับผิดชอบในเรื่องการให้บริการที่ดี
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวิตควรให้บริการที่ดีอย่างสม่าเสมอ และควรชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย โดยในกรณีนี้ หากผู้เอาประกัน ภัยไม่สามารถชาระ
เบี้ยประกันภัยได้ ตัวแทนประกันชีวิต ควรแนะนาว่ากรมธรรม์จะยังมีผลคุ้มครองต่อไปอีกระยะหนึ่ง ด้วยการกู้จ่าย
อัตโนมัติ หรือจะสามารถใช้วิธีขยายการคุ้มครองด้วยมูลค่าขยายระยะเวลาหรือมูลค่าใช้เงินสาเร็จ โดยที่ไม่ต้องมีภาระ
จ่ายเบี้ยประกันภัยอีกต่อไปก็ได้

รกำกับและส่
ลิขสิงทเสริ
ธิ์ ของสำนั
มการประกอบธุ
กงานคณะกรรมการกำกั
รกิจประกันภัย ห้บาและส่
มนำไปใช้
งเสริใมนการแสวงหากำไรทางการค้
การประกอบธุรกิจประกันภัาย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ1-2
บัติทคูี่ด่มีใือนการให้
ริการพร้
้งกรณีศึกษา
ปฏิบัติงบานส
าหรับอตัมทั
วแทนประกั
นชีวิต
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กรณีศึกษาจรรยาบรรณข้ อที่ 3
บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส
รักษาความลับอันมิควรเปิ ดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษทั ต่ อบุคคลภายนอก
การที่ตัวแทนประกันชีวิตนาความลับของผู้เอาประกันภัย ไม่เปิดเผย
เรื่อเช่งทีน่ บิดามารดาของผู้เอาประกันภัยเป็น

โรคติดต่อร้ายแรง ผู้เอาประกันภัยมีภรรยาน้อย หรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถส่งเบี
ยได้ เป็นต้น ถือว่นาผิชีดวิตและความแตกต่า
1.1้ยประกั
หลักพืน้นภัฐานของการประกั
จรรยาบรรณ เพราะเปิดเผยความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
1.3 ชนิ
ด ประเภท
และแบบของการประกั
นชีวิต
แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวิต จะต้องรักษาความลับอั นมิควรเปิ
ดเผยของผู
้เอาประกั
นภัย และ
1.4 เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
กรณีศึกษาจรรยาบรรณข้ อที่ 4
1.7 กองทุนประกันชีวิต

เปิ ดเผยข้ อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่ วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญเพือ่ การพิจารณารับประกันภัย หรือ
เพือ่ ความสมบูรณ์ แห่ งกรมธรรม์
แนวคิด
ตัวแทนประกันชีวิต คือนาย ก. แนะนาผู้เอาประกันภัย คือนาง ง. กรอกใบคาขอเอาประกัน ภัย ให้ ปกปิ ด

1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
ข้อความจริงเกี่ยวกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นโรคร้ายอยู่ ถือว่าผิดจรรยาบรรณเพราะเป็นสาระสาคัญในการพิจารณารับ
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
ประกันภัย
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวิตควรแนะนาลูกค้าให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
ถอนได้ทุกวัน
1) เปิดเผยทุกเรื่องที่มีการสอบถามในใบคาขอเอาประกันภัย
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
2) เปิดเผยอาชีพ รายได้ การถูกปฏิเสธหรือเลื่อนการรับประกันภัย ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต
ประโยชน์ ในด้า นการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
3) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย ในเรื่องที่บริษัทประกันชีวิตรับรู้ อาจ
ประกอบด้ ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
ทาให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือบอกปัดไม่รับประกันภัย
ประเทศชาติ
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
กรณีศึกษาจรรยาบรรณข้ อที่ 5
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
ไม่ เสนอแนะผู้เอาประกันภัยทาประกันภัยเกินความสามารถในการชาระเบีย้ เป็
ประกั
ภัย หรือเสนอขาย
น 4 นแบบมาตรฐาน
คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
นอกเหนือเงือ่ นไขแห่ งกรมธรรม์
ชัวร์รันซ์
นาย ก. ทาประกันชีวิตโดยการชักชวนของตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเป็นญาติกันด้อิวนยความเกรงใจ
แม้ว่าตัวแทน
4. ในกรมธรรม์
นชีวิตจะมี
เงื่อนไขและข้อกาหน
ประกันชีวิตจะทราบว่านาย ก. ยังมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประจาอื่น ๆ อีกมากในฐานะหั
วหน้ปาระกั
ครอบครั
ว และ
เอาประกั
แก่ าประกั
การแถลงข้
สามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยได้เพียงปีละ 30,000 บาทเท่านั้น แต่ตัวแทนประกันชีวิตบอกกั
บนายนก.ภัยว่าได้
การท
น อความจริง กา
ชีวิตเหมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคาร เมื่อครบกาหนดระยะเวลาประกันภัยก็จะได้เป็เนงินต้คืนนตลอดจนการใช้
หรือเมื่อนาย ก.สิทเกิธิเดกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
มาแล้
า 1 ก.ปี ทประกอบด้
วย มูลค่าเว
ปัญหาด้านการเงินก็สามารถขอถอนเบี้ยประกันภัยคืนได้แต่ได้เงินคืนน้อยกว่าที่นาย ก.ประกั
ได้จ่านยไป
จึงวทมากกว่
าให้ นาย
า
ญญาเพิ่มาของตั
เติมแนบท้
ายกรมธรรม์
ประกันภัยโดยจ่ายเบี้ยประกันภัย 80,000 บาท ตามคาแนะนาของตัวแทนประกันชี5.วิต สัการกระท
วแทนประกั
น ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนืาระเบี
อจากสั้ ยญญาประกันชีวิต
ชีวิต คนนี้ ถือว่าผิดจรรยาบรรณ เพราะเสนอแนะผู้เอาประกันภัยทาประกัน ภัยเกินความสามารถในการช
ประกันภัย

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลิขนสิภัทยธิ์ ของสำนั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า
กงานคณะกรรมการกำกั
บและส่งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

บัติที่ดีในการให้
4-20 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกั
นชีวิตบริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 4-7

ยาบรรณมีความสาคัญและจาเป็
นต่อตัวแทนประกั
โดยเป็นทีน่ยชีึดวเหนี
่ยวและควบคุ
แนวทางปฏิ
บัติที่ดี คือนชีตัววิตแทนประกั
ิตควรแนะน
าให้ผมู้มุ่งหวังคือนาย ก. ทาประกันภัยให้เหมาะสมกับ
ามดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตั
แทนประกันางชีวๆิตของผู
ได้กาหนดขึ
้นจากสมาชิ
กขององค์กร าให้ผู้มุ่งหวังทาประกันภัยเกินความสามารถใน
รายได้ รายจ่ายวและภาระต่
้เอาประกั
นภัย เพราะการแนะน
าชีพตัวแทนประกันการช
ชีวิตาระเบี
เองเป็น้ยประกั
สาคัญนภัและในทางกลั
ถ้าตัวแทนประกั
นชีวิต ละทิ้งไว้จนครบสัญญา
ย จะทาให้เกิบดปักันญหาในการที
่จะรักษากรมธรรม์
น มีการประพฤติปฏิบัติตามอาเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
อาประกันชีวิต ก็จะคอยระวั
ตัวเพราะเกรงว่าจะถู
กรณีศึกงษาจรรยาบรรณข้
อทีก่เอารั
6 ดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ะกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ทาให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป

ไม่ ลดหรือเสนอทีจ่ ะลดค่าบาเหน็จเพือ่ เป็ นการจูงใจให้ เอาประกันภัย

นาย ก. ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้เสนอลดค่าบาเหน็จให้นาย ข. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ทาประกันชีวิต นาย
ข. ก็ได้นาเรื่องนี้เล่าให้นาย ค. ซึ่งเป็นเพื่อนฟัง นาย ค. กาลังได้รับการเสนอให้ทาประกันชีวิตจากตัวแทนประกันชีวิต
ชื่อนาย ง. อยู่ นาย ค. จึงร้องให้นาย ง. ลดค่าบาเหน็จให้ มิฉะนั้นจะไม่ทาประกันชีวิตกับนาย ง. ทาให้นาย ง. ไม่
สามารถขายประกันชีวิตให้นาย ค. ได้ และหากนาย ค. ไปทาประกันชีวิตกับนาย ก. นาย ก.ก็ต้องลดค่าบาเหน็ จให้
นาย ค. เหมือนกับที่ให้นาย ข. ด้วย ทาให้นาย ก. มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดารงชีวิตเป็นปกติ อาจมีผลทาให้ นาย ก.
ต้องออกจากอาชีพตัวแทนประกันชีวิตในที่สุด ผลที่จะเกิดตามมาก็คือ ผู้เอาประกันภัยก็ขาดการบริการจากตัวแทน
ประกันชีวิต อันส่งผลต่อภาพพจน์ของอาชีพในที่ สุด ซึ่งในกรณีนี้การลดค่าบาเหน็จ ถือว่ าผิดจรรยาบรรณ เพราะเป็น
การจูงใจให้เอาประกันชีวิต
แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวิตอาจใช้วิธีซื้อของขวัญวันเกิด หรือจัดหาปฏิทิน สมุดบันทึกให้ผู้เอา
ประกันภัยในโอกาสวันปีใหม่แทนการลดค่าบาเหน็จจะดีกว่า หากทาเช่นนี้ถื อว่าไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะไม่ได้เป็น
การลดค่าบาเหน็จ แต่ถือเป็นการให้บริการหลังการขาย

กรณีศึกษาจรรยาบรรณข้ อที่ 7
ไม่ แนะนาให้ ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์ เดิมเพือ่ ทาสั ญญาใหม่ หากทาให้ ผู้เอาประกันภัย
เสี ยประโยชน์

ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตจึงดาเนินการยกเลิกให้ทันที
โดยไม่ชี้แจงให้เห็นข้อดีข้อเสีย ถือว่ าผิดจรรยาบรรณ เพราะไม่ได้ชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและข้อดีข้อเสีย
ของการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวิตควรชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงทางเลือกต่าง ๆ นอกเหนือ
จากการเวนคืนกรมธรรม์ โดยการใช้สิทธิในมูลค่าของกรมธรรม์ประกันชีวิต และชี้ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียของการยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัย

รกำกับและส่
ลิขสิงทเสริ
ธิ์ ของสำนั
มการประกอบธุ
กงานคณะกรรมการกำกั
รกิจประกันภัย ห้บาและส่
มนำไปใช้
งเสริใมนการแสวงหากำไรทางการค้
การประกอบธุรกิจประกันภัาย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ1-2
บัติทคูี่ด่มีใือนการให้
ริการพร้
้งกรณีศึกษา
ปฏิบัติงบานส
าหรับอตัมทั
วแทนประกั
นชีวิต

กรณีศึกษาจรรยาบรรณข้ อที่ 8
ไม่ กล่าวให้ ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวติ หรือบริษทั อืน่
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บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส

การที่ตัวแทนประกันชีวิตกล่าวว่า บริษัทประกันชีวิตอื่นเขาจ่ายจเรืานวนเงิ
่องที่ นเอาประกันภัยล่าช้า ไม่สนใจผู้เอา
ประกันภัย หรือเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เพิ่งเปิดใหม่ ยังไม่มีระบบการให้บริการที่ม1.1
ีประสิหลัทกธิพืภ้นาพฐานของการประกั
และตัวแทนประกั
นชีนวิตและความแตกต่า
ชีวิต ก็มี น้ อย อาจท าให้ ผู้ เอาประกัน ภัยได้ รับ การบริการที่ ไม่ ดี การกระท าของตั1.2
วแทนประกั
วิต รายนี้ ถือว่าผิรกิดจประกันชีวิต
ประโยชน์นแขีละบทบาทของธุ
จรรยาบรรณ เพราะได้กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตอื่น
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
เงื่อนไขและข้
แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องไม่กล่าวพาดพิงถึงบริษ1.4
ัทประกั
นชีวิตบริอษกัทาหนดที
ใดบริษ่สัทาคั
หนึญ่งในกรมธรรม์ประกัน
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หรือตัวแทนประกันชีวิตอื่นในทางเสื่อมเสีย
1.6 ช่องทางการจัดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
1.7 กองทุนประกันชีวิต
กรณีศึกษาจรรยาบรรณข้ อที่ 9

หมัน่ ศึกษาหาความรู้ ในวิชาชีพเพิม่ เติมอยู่เสมอ

นางสาวแพรวกับนางสาวพลอย นอกจากจะเป็นเพื่อนกันแล้วยังแนวคิ
เป็นตัวดแทนประกันชีวิต ของบริษัทประกัน
การประกั
วิตใช้เมืห่อลัทัก้งการพื
ชีวิตเดียวกันด้วย ต่อมานางสาวแพรวทราบว่านางสาวพลอยได้ไปเรียนเพิ่มเติมวิช1.าการเงิ
นส่วนบุนคชีคล
สองได้้ นฐาน ได้แก่ หลักส
กการใช้
จานวนเงิน การประกั
พบปะกัน นางสาวแพรวจึงได้ต่อว่านางสาวพลอยที่เสียเวลาเรียนเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งต้หลั
องใช้
ระยะเวลาในการเรี
ยน 1 นชีวิตมีความแต
ชีวิตจะคุ
วิต พร้
อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
เดือนเต็ม เพราะนอกจากจะเสียเวลาในการทามาหากินแล้วยังไม่ตรงกับอาชีพตัวแทนประกั
นชีว้มิตครองชี
การกระท
าของนาว
ุกวัน ่ไม่ทาให้ผู้เอา
สาวพลอยนั้น ไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะเป็นสิทธิของนาวสาวพลอยที่จะไปเรียนหรือทถอนได้
าอะไรทตราบใดที
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ประกันภัยเสียประโยชน์
ประโยชน์
ในด้ตาั วนการพั
นาเศรษฐกิ
จ และสั งคม
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี คื อ ตั ว แทนประกั น ชี วิ ต ที่ ดี ค วรศึ ก ษาหาความรู้ ในอาชี
พ ท าให้
เองมี คฒวามรู
้
ประกอบด้
ว ย บทบาทด้
า นออมทรั
พ ย์ บทบาท
ความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยมีเหตุผลตามองค์ประกอบดังนี้ 1) ต้องมีความรอบรู
้ในตัวงาน
หลักวิชาการที
่
ประเทศชาติ
ถูกต้อง หลักวิธีการขายและการให้บริการที่ดีควบคู่กันไปเสมอ 2) ควรหมั่นศึกษาหาความรู
้เพิ่มเติม ตลอดเวลา และ
3.
การประกั
ชีวิตแบ่งได้่เกีเ่ยป็วข้
น อ2งชนิด คือ ชนิดมีเงิน
3) ต้องมีความรอบรู้ สามารถให้คาแนะนาเรื่องผลประโยชน์ สิทธิในกรมธรรม์ เงื่อนไข ข้อยกเว้น นกฎหมายที
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
แบบบานาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูน
กรณีศึกษาจรรยาบรรณข้ อที่ 10
อินชัวร์รันซ์
ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอนั ดีงาม ทั้งธารงไว้ ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศ4.รี แในกรมธรรม์
ละคุณธรรมประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
แห่ งอาชีวปฏิญาณ
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิต แต่มีพฤติกรรมดังนี้
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
1) ชอบดื่ มเหล้ าครั้งละมาก ๆ มีนิ สั ยชอบเที่ ยวกลางคืน ถึ งแม้ จะให้ บ ริการที
่ ดี แนก่มาแล้
ผู้เอาประกั
าง
ประกั
วมากกว่นาภั1ย อย่
ปี ประกอบด้
วย มูลค่าเว
สม่าเสมอ ไม่เคยก่อความเสียหายใด ๆ แก่ผู้เอาประกันภัย
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
2) ชอบยืมเงินคนอื่น รวมถึงยืมจากผู้เอาประกันภัยบางคน
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต
พฤติกรรมของนาย ก. ถือว่าผิดจรรยาบรรณเพราะไม่ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และธารง
ไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีของตน

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลิขนสิภัทยธิ์ ของสำนั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า
กงานคณะกรรมการกำกั
บและส่งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกั
นชีวิตบริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 4-7

ยาบรรณมีความสาคัญและจาเป็
นต่อตัวแทนประกั
ิต โดยเป็นนทีชี่ยวึดติ เหนี
่ยวและควบคุ
แนวทางปฏิ
บัตทิ ี่ดี คือนตัชีวแทนประกั
ควรประพฤติ
ปฏิมบัตติ ัว ดังต่อไปนี้
ามดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตั
วแทนประกั
นชีณวธรรมจารี
ิตได้กาหนดขึ
้นจากสมาชิ
1) การตั
้งมั่นอยู่ในคุ
ตประเพณี
อันดีงกามขององค์
ไม่ทาสิก่งรที่ผิดศีลธรรม
าชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็
สาคั
ญ และในทางกลั
ชีวิต ละทิ
้ง ่วไป
2) นสร้
างภาพพจน์
ที่ดี เป็นบทีกั่นน่าเชืถ้่อาถืตัอวแทนประกั
และยอมรับนจากบุ
คคลทั
น มีการประพฤติปฏิบัติตามอ
ธุรกิจประกั
นชีวิตกก็ารลู
จะวุก่นค้วาย
ดังาเภอใจและไร้
นั้น สิ่งที่ทาอยูม่ถาตรฐาน
ึงแม้จะสามารถให้
การบริ
าได้ไม่เต็ขมาดตกบกพร่อง แต่ก็ถือว่าผิดจรรยาบรรณ เพราะ
อาประกันชีวิต ก็จะคอยระวั
จะถูและผิ
กเอารั
ทาตัวไม่นง่าตัเชืวเพราะเกรงว่
่อถือ ไม่มีเกียารติ
ดศีดลเอาเปรี
ธรรม ยบจากตัวแทนประกัน
ะกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ทาให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป

รกำกับและส่
ลิขสิงทเสริ
ธิ์ ของสำนั
มการประกอบธุ
กงานคณะกรรมการกำกั
รกิจประกันภัย ห้บาและส่
มนำไปใช้
งเสริใมนการแสวงหากำไรทางการค้
การประกอบธุรกิจประกันภัาย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ1-2
บัติทคูี่ด่มีใือนการให้
ริการพร้
้งกรณีศึกษา
ปฏิบัติงบานส
าหรับอตัมทั
วแทนประกั
นชีวิต

เรื่องที่ 4.5
คุณลักษณะทีด่ ขี องตัวแทนประกันชีวติ
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บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส
เรื่องที่

1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (2552)
กล่าวว่า และแบบของการประกั
ตัวแทนประกัน
1.3 ชนิดได้ประเภท
นชีวิต
ชีวิตคือคนสาคัญหรือทัพหน้าของธุรกิจประกันภัยในการสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิ1.4
จ และพวกเขามี
าคัญในการ
เงื่อนไขและข้สอ่วกนส
าหนดที
่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
สร้างสรรค์ธุรกิจ หรือ ฉุดรั้งการเติบโตทางธุรกิจ และธุรกิจประกันภัยจะเติบโตอย่1.5
างมีสัคญุณญาเพิ
ภาพได้
่อเมื่ อมีายกรมธรรม์
ตัวแทน
่มเติกม็ตแนบท้
ประกันชีวิตที่มีคุณภาพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องมีคุณลั1.6
กษณะดั
งนี้
ช่องทางการจั
ดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
กองทุนประกั
ิต
1. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ มีความรั กศรั ทธาในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต1.7โดยมองเห็
นถึงคุนณชีวประโยชน์
ของ
การทาประกันชีวิตว่ามีประโยชน์ในการวางแผนชีวิต เป็นส่วนสาคัญในการป้องกันความเสี่ ยงและสร้างหลักประกัน
ให้กับตนเองและครอบครัว เป็นการหาเจ้าภาพหรือผู้รับผิดชอบทาง “แพ่งแนวคิ
” ตัวแทนประกั
นชีวิตที่ดีต้องมีความเชื่อมั่น
ด
ในระบบประกันภัย ด้วยการแสดงถึงทัศนคติที่ดีต่ออาชีพด้วยการทาประกันชีวิตตนเอง
หากตนเองยั
นชีวิต้ นฐาน ได้แก่ หลักส
1. การประกั
น ชีงวไม่ิตทใช้าประกั
หลั กการพื
ก็ยากที่จะชักจูงให้ผู้อื่นทาประกันชีวิตได้
หลักการใช้จานวนเงิน การประกันชีวิตมีความแต
2. มีความรู้ เกี่ยวกับการประกันชี วิตเป็ นอย่ างดี ตัวแทนประกันชีวิต สามารถให้
คาชี้ม้แครองชี
จงสาระส
าคัอญมรั
ของ
ชีวิตจะคุ
วิต พร้
บสิทธิประโยชน์ทาง
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตอบข้อซักถามได้ถอนได้
อย่างถูทกุกต้วัอนงชัดเจน ตลอดจน
สามารถให้คาปรึกษาหารือแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างตรงไปตรงมา
2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความ
ในด้บการประกั
า นการพั ฒนนาเศรษฐกิ
จ และสั งคม
3. มีความกระตือรื อร้ น ขยันและอดทน ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพต้องมีคประโยชน์
วามรู้เกี่ยวกั
ชีวิต
ประกอบด้เพราะในการพบปะ
ว ย บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
เป็นคนขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และต้องกระตือรือร้น ในการทางาน ขยันและอดทน
ผู้มุ่งหวังอาจต้องมีความเพียรพยายามและต้องใช้ความอดทนสูง และตัวแทนประกันชีวประเทศชาติ
ิตที่ดีต้องรู้จักแสวงหาผู้มุ่งหวัง
3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
อยู่เสมอ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการขายประกันภัยให้เกิดขึ้น
ตสาหกรรม
4. มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ต่ อ ผู้ เอาประกั น ภั ย บริ ษั ท และอาชี พ ประกั น ภัประเภท
ย ความซืคื่ ออสัประเภทสามั
ต ย์ สุ จ ริต ถื อญเป็ประเภทอุ
น
เป็นนชี4 วแบบมาตรฐาน
คือบแบบชั
คุณ ลักษณะที่สาคัญ ของตัวแทนประกันชีวิตที่ประสบความสาเร็จ อาชีพตัวแทนประกั
ิตต้องเกี่ยวข้องกั
เบี้ ย ่วระยะเวลา แบบ
านาญ และยั
ประกัน ภั ย และผลประโยชน์ ต ามกรมธรรม์ ซึ่ งเป็ น เงิน ของผู้เอาประกัน ภัยหรือบริษแบบบ
ั ท ตั วแทนประกั
น ชีงวมีิตแจึบบพิ
งต้ อเงศษอีก คือ แบบยูน
รันซ์ เช่น การไปรับ เบี้ย
ปฏิบัติงานด้วยความรัดกุมและเข้มงวด การทุจริตหรือแม้แต่การละเลยจนทาให้ลูกค้อิานเสีชัวยร์หาย
4. ในกรมธรรม์
ประกันณชีฑ์วหิตรืจะมี
เงื่อนไขและข้อกาหน
ประกันชีวิตมาแล้วแต่ลืมนาส่งบริษัทจนทาให้กรมธรรม์ขาดอายุ อาจทาให้ตัวแทนประกั
นชีวิตถูกภาคทั
ออาจ
เอาประกั
แก่ การแถลงข้
ต้องออกจากอาชีพ ทาให้สูญเสียธุรกิจที่สั่งสมมาหลายปี ทั้งยังต้องระวังไม่เห็นแก่ประโยชน์
ระยะสัน ภั้นยด้วได้
ยการขายที
่ผิด อความจริง กา
นต้นน การไม่
ตลอดจนการใช้
เงื่อนไขของกรมธรรม์ การอ้างผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนที่เกิน จริง สิ่งเหล่ านี้ ล้เป็
วนเป็
ซื่ อสัต ย์ต่ อสผูิท้เธิอาเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
ประกันภัย ต่อบริษัทและต่ออาชีพของตนเอง อันจะเป็นการทาลายธุรกิจประกันชีวิตในระยะยาว
5. สัญ
ญาเพิน้่มาเสี
เติมยแนบท้
ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
5. มีบุคลิกภาพที่ดี ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีบุคลิกที่ดี ทั้งในด้านลักษณะท่
าทาง
งในการสนทนา
ความคุ
้มครองนอกเหนื
และการแต่งกายที่สุภาพ สะอาด ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะทาให้ผู้มุ่งหวังเกิดความเชื่อถือในตั
วแทนประกั
นชีวิต อัอนจากสั
ส่งผลญญาประกันชีวิต
ต่อความเลื่อมใสตามมา

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลิขนสิภัทยธิ์ ของสำนั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า
กงานคณะกรรมการกำกั
บและส่งเสริมการประกอบ
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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4-24 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกั
นชีวิตบริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 4-7

ยาบรรณมีความสาคัญและจาเป็
วแทนประกัน่ ดชีวี ตัิตวโดยเป็
นที่ยึดนเหนี
ม
6. นมีต่ทอั กตัษะการขายที
แทนประกั
ชี ว่ยิ ตวและควบคุ
ควรมี พั ฒ นาเทคนิ
ค การขายของตนเองอยู่ เสมอ เพราะ
ามดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตั
วแทนประกันชีาให้
วิตเได้
าหนดขึ้นจากสมาชิ
กขององค์กร ่อแสวงหาผู้มุ่งหวัง ซึ่งการวิเคราะห์การขาย
ความสามารถในการขายจะท
กิดกการขยายตลาด
โดยการออกตลาดเพื
าชีพตัวแทนประกันอย่ชีวาิตงสม่
เองเป็
นสาคัญาให้
และในทางกลั
บกัน รถ้วมทั
าตัว้งแทนประกั
นชีว่เกิิตดละทิ
้ง นบทเรียนในการพัฒนาทักษะการขาย เพื่อ
าเสมอจะท
ได้ประสบการณ์
ข้อผิดพลาดที
ขึ้นมาเป็
น มีการประพฤติปเป็
ฏิบนัตตัิตวามอ
าเภอใจและไร้
าตรฐาน
ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
แทนประกั
นชีวิตมือมอาชี
พต่อไป
อาประกันชีวิต ก็จะคอยระวัง7.ตัวมีเพราะเกรงว่
กเอารันผู
ดเอาเปรี
น
ความเป็ นมิาตจะถู
รและเป็
้ รอบรู้ ทยันบจากตั
ต่ อเหตุวกแทนประกั
ารณ์ ตัวแทนประกั
นชีวิตมื ออาชีพที่ดีต้องเป็นคนอารมณ์ดี
ะกันชีวิตนั้นก็จะเสืยิ่อ้มมไม่
นทีม่ยใสอมรัเข้บากัทบาให้
ม่มีเกียมีรติทัศและศั
อไป
แย้เมป็แจ่
ทุกไคนได้
นคติกทดิี่เป็์ศรีนอมิีกตต่รกั
บทุกคน เป็นนักฟังที่ดี ตลอดจนมีความรู้รอบตัวพอสมควร ซึ่ง
สามารถนามาใช้ในการสนทนากับลูกค้า โดยจะพูดคุยในเรื่องเหตุการณ์สาคัญและเป็นที่สนใจของสังคมได้
8. ต้ องรู้ จักวางแผนและแบ่ งเวลาการทางานให้ เหมาะสม ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีการวางแผนการทางาน
อย่างมีระบบ มีความมุ่งมั่น มีระเบียบวินัยในตนเอง รู้จักวางแผนและแบ่งเวลาให้เหมาะสม ทั้งเวลาที่ใช้สาหรับการพบ
ผู้มุ่งหวังรายใหม่ การติดตามลูกค้ารายเก่า การบริการลูกค้า การเยี่ยมเยียนลูกค้า ตลอดจนการหารายชื่อของผู้มุ่งหวัง
รายใหม่
9. มี ศิ ล ปะในการพู ด ตั ว แทนประกั น ชี วิ ต ที่ ดี ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งพู ด เก่ ง แต่ ต้ อ งพู ด เป็ น รู้ ก าลเทศะ และ
ตรงไปตรงมา เพราะคาพูดจะเป็นส่วนสาคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง
10. มีความรั บผิดชอบต่ ออาชีพตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตเป็นวิชาชีพที่ต้องอาศัยความเชื่อถือ
ศรัท ธา และความสุ จ ริตใจต่ อกัน ดั งนั้ น ตั วแทนประกัน ชี วิต จึง ต้ องมี ความรับ ผิ ด ชอบในการท าหน้ าที่ แนะน า ให้
คาปรึกษา และให้บริการที่ดีแก่ผูเอาประกันภัย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทประกันชีวิต โดยควรปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

รกำกับและส่
ลิขสิงทเสริ
ธิ์ ของสำนั
มการประกอบธุ
กงานคณะกรรมการกำกั
รกิจประกันภัย ห้บาและส่
มนำไปใช้
งเสริใมนการแสวงหากำไรทางการค้
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บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวติ และสรุปสาระส
เรื่องที่

1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่า
และบทบาทของธุรวกินจประกันชีวิต
การประปาส่วนภูมิภาค. (2558). หลักธรรมาภิบาลกับการดาเนินงานของการประปาส่1.2
วนภูประโยชน์
มิภาค. วารสารการประปาส่
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต
ภูมิภาค, 36(1), 5-8.
นไขและข้
อกทาหนดที
จินตนา บุญบงการ. (2555). จริยธรรมทางธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 15). กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แ1.4
ห่งจุเงืา่อาลงกรณ์
มหาวิ
ยาลัย. ่สาคัญในกรมธรรม์ประกัน
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. (2557). ภาวะผู้นาร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ปัญญาชน.
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ดารง ชลสุข. (2543). คู่มือการเรียนด้วยตนเองเรื่อง จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน.1.6
กรุงช่เทพฯ:
สานักงานคณะกรรมการ
องทางการจั
ดจาหน่ายกับการเติบโตของอุตสาห
ข้าราชการพลเรือน.
1.7 กองทุนประกันชีวิต

นีออน พิณประดิษฐ์. (2555). จริยธรรม: ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนา. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เนตร์พัณณา ยาวิราช. (2555). จริยธรรมธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป.
แนวคิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บัณฑิตวิทยาลัย. (2558). จรรยาบรรณนักวิจัย. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558. จาก
1. การประกัน ชีวิตใช้หลั กการพื้ นฐาน ได้แก่ หลักส
http://www.old.nrru.ac.th
หลักการใช้
น การประกันชีวิตมีความแต
มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ. (2558). จรรยาบรรณนั กวิจัย. สืบค้น เมื่ อ วันที่ 15 กรกฎาคม
2558.จานวนเงิ
จาก http://www.
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
swu.ac.th
วิชา มหาคุณ. (2557). นักกฎหมายที่ดีต้องมีจริยธรรม. จดหมายข่าวประชาคมวิจัย, 20(118),ถอนได้
3-4. ทุกวัน
2. ธุรกิจประกันชีวากัิตบมีและส่
ประโยชน์
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. (2551). ประกาศคณะกรรมการก
งเสริมทั้งในเรื่องให้ความ
ประโยชน์
ฒ นาเศรษฐกิ
จ และสั งคม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกัในด้
นภัายนการพั
และการปฏิ
บัติ
บทบาทด้ า นออมทรั พ ย์ บทบาท
หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551. กรุงประกอบด้
เทพฯ: สานัวกยงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย.
ประเทศชาติ
Association of British Insurers (ABI). (1989). Code of Conduct for General Business.
Retrieved
3. การประกั
นชีวิต2015,
แบ่งได้October
เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงิน
10, from: http://www.financial-ombudsman.org.uk
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
nd
SAGE Publication.
Craig E. Johnson. (2012). Organizational Ethics: A Practical Approach (2 ed.). London:
เป็น 4 แบบมาตรฐาน
คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบ
nd
ed.). Retrieved
2015,เศษอีก คือ แบบยูน
Life Insurance Association of Malaysia. (1999). Code of Ethics and Conduct
(2 านาญ
แบบบ
และยังมีแบบพิ
October 10, from: http://www.liam.org.my

อินชัวร์รันซ์
4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อกาหน
เอาประกัน ภัย ได้ แก่ การแถลงข้อความจริง กา
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธร
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเว
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือส
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัลิขนสิภัทยธิ์ ของสำนั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
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ชื่อ
วุฒิ

อาจารย์สุนิดา พริบไหว
ศศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MBA, Mount Saint Mary’s University, USA
FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA
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อาจารย์โอฬาร จันทร์คา
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี
ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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