
 

 

 
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย    

แยกตามประเภทของการรับประกันภัย 

1.4.1 ประเภทการประกันชีวิตที่บริษัทรับประกันภัยต่อจากบริษัทประกันชีวิต มีดังนี้  

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์สัญญาหลัก (Basic plan) หรือผลิตภัณฑ์ที่มีระยะเวลาคุ้มครองมากกว่า 1 ปี 
ขึ้นไป (Long term products) ประกอบด้วย 
 

 ประกันชีวิตรายสามัญ (Ordinary Life)  
 

คือประกันชีวิตที่ก าหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันให้กับผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้ท า
ประกันเสียชีวิตหรือ จ่ายเงินเอาประกันให้แก่ผู้เอาประกันในกรณีที่ผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่
ในวันที่กรมธรรม์ครบก าหนดสัญญา ซึ่งโดยทั่วไปจะก าหนดวันครบอายุสัญญาเมื่ อผู้เอา
ประกันมีอายุครบ 90 หรือ 99 ปี จะก าหนดการช าระเบี้ยประกันตลอดชีพ แต่บางแบบ
อาจจะลดระยะเวลาช าระเบี้ยประกันลงเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น 
ช าระเบี้ยประกัน  15 ปี  20 ปี หรือ จนถึงอายุ 60 ปี เป็นต้น 

 
 การประกันชีวิตเพ่ือคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life)  
 

คือประกันชีวิตที่คุ้มครองการเสียชีวิต หรือคุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงของผู้กู้เงินจากธนาคารที่เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อ โดยธนาคารต้องการประกันความเสี่ยง
ในกรณีท่ีผู้กู้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ลักษณะของผลิตภัณฑ์คือทุนเอาประกัน
ชีวิต และระยะเวลาเอาประกันชีวิตจะลดลงรายงวดตามจ านวนและระยะเวลาสินเชื่อ  
ประเภทสินเชื่อที่ให้ความคุ้มครอง อาทิเช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อรถยนต์ 
สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นต้น 

 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์สัญญาแนบท้าย/ สัญญาเพ่ิมเติม (Supplementary Plan) หรือผลิตภัณฑ์ที่
มีระยะเวลาคุ้มครองปีต่อปี (Short term products) ประกอบด้วย 
 

 การประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life) 
 

คือประกันชีวิตที่ 1 กรมธรรม์จะมีผู้เอาประกันชีวิตร่วมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ส่วนมากจะ
เป็นกลุ่มของพนักงานบริษัทซึ่งเป็นสวัสดิการที่บริษัทห้างร้าน และองค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐบาล และเอกชนจัดให้กับลูกจ้าง โดยปกติกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มจะเป็นสัญญา
ปีต่อปี ซึ่งต้องเก็บเบี้ยประกันทุกปี ยกเว้นกรมธรรม์ที่ออกแบบพิเศษซึ่งอาจช าระเบี้ย
ประกันเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาคุ้มครองก็ได้ 
 
 
 
 



 

 

 

 อุบัติเหตุและสุขภาพ (Accident & Health) 
 

คือประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ 
และให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการ
เจ็บป่วยหรือจากอุบัติเหตุ 

1.4.2 ประเภทสัญญาประกันภัยต่อแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ 

1. การรับประกันภัยต่อแบบท าสัญญาต่อกัน (Treaty Reinsurance) 
 

เป็นการรับประกันภัยต่อตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างบริษัท
ประกันชีวิตกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) โดยบริษัทประกันชีวิตจะก าหนดส่วนที่
รับไว้เอง (Retention) ตามความสามารถของบริษัทส าหรับความเสี่ยงภัยที่เกินกว่าส่วนที่
บริษัทประกันชีวิตรับไว้เองจะเอาประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยต่อ (Reinsurer) โดยปกติ
แล้วสัญญาจะก าหนดกรอบเงื่อนไขในการรับประกันภัยต่อไว้อย่างกว้างๆ เช่น ความคุ้มครอง 
และทุนประกัน เป็นต้น ในกรณีที่กรมธรรม์ใดเข้าเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า บริษัทก็สามารถ
รับประกันภัยต่อได้ทันที  

 
2. การรับประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย  (Facultative Reinsurance) 

 

เป็นการรับประกันภัยต่อกรณีที่บริษัทประกันชีวิตไม่มีสัญญาการรับประกันภัยต่อ
แบบท าสัญญาต่อกัน (Treaty Reinsurance) กับบริษัท หรือกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขในสัญญา
การรับประกันภัยต่อแบบท าสัญญาต่อกัน (Treaty Reinsurance) ที่บริษัทประกันชีวิตท าไว้
กับบริษัท โดยจะมีวิธีการพิจารณาคัดเลือกรับประกันภัยต่อด้วยข้อเสนอ เงื่อนไขความ
คุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันชีวิตต่อเฉพาะแต่ละรายกรมธรรม์ 

 

สัญญาประกันภัยต่อมีเงื่อนไขการต่ออายุอัตโนมัติในแต่ละปี เว้นแต่จะมีการแจ้ง
ยกเลิกโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจะต้องแจ้งล่วงหน้า 3 เดือนก่อนสิ้นปี เพ่ือให้มีเวลาใน
การพิจารณาเงื่อนไขใหม่ร่วมกันของคู่สัญญาก่อนที่จะยืนยันการยกเลิกสัญญาหากไม่สามารถ
ตกลงร่วมกันได้ กรณีที่มีการยกเลิกสัญญาประกันภัยต่อ บริษัทจะยุติการให้ความคุ้มครองใน
กรมธรรม์ใหม่ แต่ยังคงรับประกันภัยต่อในกรมธรรม์ที่ได้ส่งเบี้ยประกันชีวิตต่อไว้จนกว่า
กรมธรรม์นั้นๆ จะสิ้นผลบังคับ 

1.4.3 ลักษณะธุรกิจประกันภัยต่อตามนโยบายการตลาด 

ลักษณะธุรกิจประกันภัยต่อด้านการประกันชีวิตของบริษัท จะเป็นการรับประกันชีวิตต่อจาก
บริษัทประกันชีวิตในประเทศ โดยบริษัทไม่สามารถด าเนินธุรกิจประกันชีวิตโดยตรงได้ ลักษณะธุรกิจของ
บริษัทสามารถแบ่งได้เป็น  2 ประเภทหลัก ดังนี้ 

 
 



 

 

1. การประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม (Conventional Reinsurance) 
 

เป็นการรับประกันภัยต่อจากบริษัทประกันชีวิต โดยที่บริษัทประกันชีวิตมีการจัดการ
ทุกอย่างด้วยตัวเอง ตั้งแต่พัฒนารูปแบบกรมธรรม์ ท าการตลาด และขายด้วยตัวเอง โดยมี
การกระจายความเสี่ยงด้านทุนประกันให้กับบริษัทประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศ
หลายๆ ราย ซึ่งจ านวนบริษัทประกันภัยต่อเหล่านั้นมีจ านวนมาก และบริษัทก็เป็นส่วนหนึ่งที่
ได้งานประกันภัยต่อลักษณะนี้ โดยที่บริษัทประกันภัยต่อแต่ละรายไม่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า Passive Reinsurance 
ทั้งนี้ การประกันชีวิตประเภทดั้งเดิมมีสัญญาประกันภัยต่อทั้ง 2 ประเภทคือ แบบท าสัญญา
ต่อกันและแบบเฉพาะราย 

ทางบริษัทพัฒนาธุรกิจการรับประกันชีวิตต่อประเภทดั้งเดิม และรักษาอัตราการ
เจริญเติบโต ด้วยการให้บริการด้านต่างๆ ทั้งในด้านแนะน าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ร่วมวาง
แนวทางพิจารณาการรับประกันชีวิตเพ่ิมเติม และบริการพิจารณารับประกันภัยแบบเฉพาะ
ราย ส าหรับแบบการประกันชีวิตต่างๆ เช่น แบบประกันคุ้มครองสินเชื่อ แบบประกันชีวิต
และอุบัติเหตุ แบบประกันกลุ่ม แบบประกันโรคร้ายแรง เป็นต้น 

2. การประกันชีวิตประเภทร่วมกันพัฒนา (Non-conventional Reinsurance) 

ตลาดรับประกันภัยต่อเป็นตลาดเปิดที่บริษัทรับประกันภัยต่อจากต่างประเทศ
สามารถเข้ามาได้ตลอด บริษัทจึงไม่สามารถเลือกงานได้มากเพราะจ านวนงานในประเทศมี
จ านวนจ ากัด บริษัทจึงต้องเพ่ิมบทบาทในการด าเนินธุรกิจ และเป็นนโยบายของบริษัท ที่จะ
ท าธุรกิจแบบแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ (Active Reinsurer) โดยจะเข้าไปมีส่วนร่วม
ในทุกๆ กิจกรรมร่วมกับบริษัทประกันชีวิต ตั้งแต่การน าเสนอและพัฒนากรมธรรม์ประเภท
ใหม่ๆ ที่เป็นความต้องการของตลาด จัดท าแผนการตลาดและหาช่องทางการตลาด ซึ่งท าให้
บริษัทสามารถก าหนดรูปแบบกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม รวมทั้งก าหนด
ส่วนแบ่งการรับประกันภัยต่อในอัตราส่วนที่สูงขึ้น ซึ่งรายได้ในส่วนที่บริษัทจะได้รับจะอยู่ใน
รูปของเบี้ยประกันภัยต่อของกรมธรรม์นั้น แต่จะได้รับในสัดส่วนที่สูงกว่าอัตราส่วนการรับ
ประกันภัยต่อประเภทดั้งเดิมการประกันชีวิตประเภทร่วมกันพัฒนามีสัญญาประกันภัยต่อทั้ง 
2 ประเภทคือ แบบท าสัญญาต่อกันและแบบเฉพาะราย 

ส าหรับการพัฒนาธุรกิจการรับประกันชีวิตต่อประเภทร่วมกันพัฒนา บริษัทด าเนิน
โครงการต่อเนื่องในการร่วมพัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งปัจจุบันสื่อที่ใช้
ส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์ ท าการขายผ่านโทรศัพท์และตัวแทน บริษัทยังด าเนินโครงการร่วม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ โดยจัดท าผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่น
แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มลูกค้า ซึ่งมีผลตอบรับที่ดี นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้บริการพิจารณา
รับประกันเฉพาะราย ส าหรับแบบประกันคุ้มครองสินเชื่อ แบบประกันรายสามัญที่ขายผ่าน
ช่องทางธนาคารและช่องทางตัวแทน 



 

 

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจ าปี 2562 

                          หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
การประกันภัยประเภทสามัญ (Ordinary) 

การ
ประกันภัย
ประเภท

อุตสาหกรรม 

การ
ประกันภัย
อุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล 
(Personal 
Accident) 

การ
ประกันภัย
ประเภท

กลุ่ม 
(Group) 

รวม 

ตลอด
ชีพ 

สะสม
ทรัพย์ 

เฉพาะ
กาล 

อ่ืนๆ รวม     

จ านวนเบี้ย
ประกันภัย 
รับโดยตรง 0.00 0.00 1,573.50 0.00 1,573.50 0.00 0.00 766.20 2,339.70 
สัดส่วนของ
เบี้ยประกันภัย 
(ร้อยละ) 0 0 67% 0 67% 0 0 33% 100% 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานประจ าป ี

 
 

 

 

 


