
   
  

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 
ในชีวิตคนเราปจจุบันมีการดํารงชีวิตความเปนอยูท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต ซ่ึงปจจุบัน

มนุษยมีการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันเพิ่มมากข้ึน การที่มีกิจกรรมมากข้ึนนี้ทําใหมนุษยเผชิญกับ
ความเสี่ยงและอันตรายตางๆ ท่ีเพิ่มมากข้ึนในทุก ๆ วันตามเทคโนโลยีท่ีกาวหนา ไมวาจะเปนจาก
มลภาวะ ภัยธรรมชาติ  โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ภัยจากอุบัติเหตุ หรือวาภัยจากมนุษยดวยกันเองซ่ึง
บางคร้ังไมอาจปองกันหรือหลีกเหล่ียงได  ส่ิงตางๆเหลานี้ทําใหเกิดความสูญเสียใหแกรางกาย 
ทรัพยสิน หรือรวมไปถึงชีวิตของมนุษย ซ่ึงแสดงใหเห็นวาในชีวิตของมนุษยตองเผชิญกับอันตราย
ตาง ๆ ท่ีมนุษยไมสามารถทราบลวงหนาได ดังนั้นอาจกลาวไดวาเปนความเส่ียงท่ีมนุษยตองเผชิญ
อยูตลอดเวลา นอกจากน้ีความกาวหนาทางการแพทยในปจจุบัน ทําใหอัตราการรอดชีวิตจากโรค
รายแรงและอุบัติเหตุนั้นสูงข้ึนในปจจุบันผูปวยดวยโรคมะเร็งมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึงรอยละ     
80-90 แตอัตราการกลับมาของโรคนั้นยังคอนขางสูงซ่ึงอาจตองทําการรักษาตอเนื่องไปนานกวา10-
20 ป คนท่ัวไปยังไมตระหนักถึงผลกระทบดานการเงินท้ังตอตัวเองและตอครอบครัว หากตองจาย
คารักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวยดวยโรคราย อุบัติเหตุ และคารักษาพยาบาลตอเนื่องระยะยาว ท้ังนีก้าร
ขาดรายไดประจําเชน เงินเดือน นั้นสามารถทําใหเกิดความเสียหายทางการเงินและทําใหเกิดความ
บ่ันทอนความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และสังคมได เนื่องจากมนุษยสามารถสรางรายได และนํารายได
ท่ีหามานั้นไปชวยทําใหเศรษฐกิจหมุนเวียน 

สถานการณท่ีไมคาดคิด อาจเกิดข้ึนไดทุกขณะกับทุกชีวติและทุกทรัพยสิน แตการปองกัน 
มิใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนเลยนั้น ยอมเปนเหตุสุดวิสัยท่ีจะทําเชนนั้นไดเนื่องจากเปนความเส่ียงท่ีไม
สามารถคาดการณได ซ่ึงวิธีการที่จะลดความเสียหายหรือบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากการเส่ียง
ภัยท่ีสุดก็คือการทําประกันชีวิต   ดังนั้นประกันชีวิตจึงมีบทบาทสําคัญในการลดความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนกับตนเองหรือครอบครัว 

ธุรกิจประกันชีวิตของไทยนั้นเกิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือป พ.ศ.2485 คือบริษัท ไทยประกันชีวิต 
จํากัด และบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด หลังจากนั้นในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เปนตนมา 
มีบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจโดยคนไทยไดเปดเพิ่มข้ึนอีก 10 บริษัท อยางไรก็ตามในขณะนั้นแมวาจะมี
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บริษัทประกันชีวิตเปนจํานวนมาก แตยังไมมีกฎหมายควบคุมธุรกิจประกันชีวิต จนกระท่ัง
ป พ.ศ.2510 จึงไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติประกันชีวิตเปนคร้ังแรก กฎหมายฉบับนั้นมี
ความสําคัญในการควบคุมธุรกิจประกันชีวิตยาวนานถึง 25 ป ตอมาจึงไดประกาศใชกฎหมายฉบับ
ใหม คือพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 ซ่ึงมีผลบังคับใชจนถึงปจจุบัน  

การประกันชีวิตท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดคือการประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย เพราะ
นอกจากจะมีความคุมครองชีวิตใหกับผูทําประกันแลว ยังเปนการออมทรัพยอีกดวย บริษัทประกัน
ชีวิตท่ีเปดดําเนินการในประเทศไทยในป 2549 มีจํานวนท้ังส้ิน 24 บริษัท สวนใหญมีสาขาอยูใน
แทบทุกจังหวัดของประเทศ โดยมีมูลคาท่ีทําประกันชีวิตและชําระคาเบ้ียประกันรายปหรือท่ีเรียกวา
เบ้ียประกันภัยรับโดยตรง รวมทั้งส้ินจํานวน 141,948 ลานบาท  ซ่ึงบริษัทอเมริกันอินเตอรเนช่ัน
แนลแอสชัวรันส จํากัด มีสัดสวนคาเบ้ียประกันภัยสูงท่ีสุดในป พ.ศ.2549 คิดเปนรอยละ 41.83
รองลงมาเปน  บริษัทไทยประกันชีวิต คิดเปนรอยละ  14.13   และบริษัทอยุธยาอลิอันซ ซี.พี.  คิด
เปนรอยละ 10.59 โดยท่ี บริษัท เอ.ไอ.เอ เปนบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศและเปน
หนึ่งเดียวในธุรกิจประกันชีวิตในภาคพื้นเอเชียตะวันตกเฉียงใต ท่ีไดรับการจัดอันดับความ
นาเช่ือถือทางการเงินระดับสูงสุด AAA จากสถาบัน สแตนดารดแอนพัวร (S&P’s) ต้ังแตป 
พ.ศ.2541 และ บริษัทเอ.ไอ.เอ ยังไดเปนผูนําดานสวนแบงการตลาดอยางตอเนื่องสูงท่ีสุดทุกปเปน
เวลา 19 ป ติดตอกัน  (ตารางท่ี 1.1) 
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  ตารางท่ี 1.1  สวนแบงตลาดเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทประกันชีวิต ป  2547-2549 

 ท่ีมา : กองสงเสริมการประกันภัยและสารสนเทศ  กรมการประกันภัย(2550) 
            

ธนาคารพาณิชยเร่ิมเขามามีบทบาทในการทําธุรกิจประชีวิตต้ังแตป พ.ศ. 2522 คือ บริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)  และตอมา คือ 
บริษัท กรุงไทยแอกซา จํากัด(มหาชน) โดยการรวมทุนของ ธนาคารยูโอบี จํากัด(มหาชน) และ
ธนาคารทิสโก จํากัด(มหาชน) บริษัท ธนชาติ ประกันชีวิต ของธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
บริษัทไทยพาณิชยนิวยอรกไลฟประกันชีวิต ในเครือ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) บริษัท 
แมกซประกันชีวิต ในเครือ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) เหตุท่ีธนาคารพาณิชยสนใจท่ีจะ
ทําธุรกิจประกันชีวิต เนื่องจากรายไดจากประกอบธุรกิจประกันชีวิตเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องทุกป สวน
หนึ่งเนื่องมาจากเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโนมขยายตัวสูงข้ึน รวมท้ังอัตราดอกเบ้ียท่ียังมี
แนวโนมทรงตัวในระดับตํ่า จึงทําใหการทําประกันชีวิตเปนทางเลือกท่ีสําคัญทางเลือกหนึ่งในการ
ออมของประชาชน จากสัดสวนการเพิ่มข้ึนของรายไดจากการทําประกันชีวิตในแตละป ทําให
ธนาคารพาณิชยตาง ๆ เร่ิมมีการแขงขันการทําตลาดกับบริษัทประกันชีวิตซ่ึงเปนชองทางหนึ่งใน
การระดมเงินทุน นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มรายไดท่ีไมใชดอกเบ้ียใหกับธนาคารอีกดวย 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนสถาบันการเงินหนึ่งท่ีไดเล็งเห็นความสําคัญของ
การเพิ่มการใหบริการดานประกันชีวิตแกลูกคาของธนาคาร ท้ังนี้เพื่อมุงหวังผลในดานการเพิ่ม
รายไดใหกับธนาคาร เพื่อครองใจลูกคาและเพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับธนาคารในการมีบริการที่

  เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง(ลานบาท) 

ลําดับท่ี บริษัทประกันชีวิต ป 2547 % ป 2548 % ป 2549 % 

1 เอ.ไอ.เอ. 68,522,717 45.29 71,578,069 42.9 72,663,182 41.83 

2 ไทยประกันชีวิต 22,756,624 15.04 25,869,726 15.51 24,541,928 14.13 

3 อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. 18,363,947 12.14 19,638,204 11.77 18,393,644 10.59 

4 กรุงเทพประกันชีวิต 8,999,841 5.95 9,476,210 5.68 10,602,952 6.10 

5 เมืองไทยประกันชีวิต 7,333,529 4.85 8,186,689 4.91 9,983,905 5.75 

6 ไทยพาณิชยฯ 7,213,508  3.86 8,727,282 5.23 9,992,480 5.75 

7 อื่น ๆ 12,282,915 8.12 23,363,964 13.99 27,529,649 15.85 

 รวม  100  100  100 
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หลากหลายรูปแบบ โดยการเปนตัวแทนประกันชีวิตกับ บมจ.ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต 
ซ่ึงเปนบริษัทประกันชีวิตท่ีเกิดจากการรวมทุนระหวางธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทนิวยอรคไลฟ อินเตอรเนช่ันแนล แอลแอลซี ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของนิวยอรคไลฟ อินชัว
รันส แหงสหรัฐอเมริกา กอต้ังเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2519 และเร่ิมขยายธุรกิจดานประกันชีวิตผาน
ธนาคารไทยพาณิชย ต้ังแตตนป 2546 เปนตนมา 

ปจจุบันธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีการขายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ซ่ึง
แบงออกเปน 2 รูปแบบยอย  คือ การประกันชีวิตแบบนิวเซฟเวอรพลัส  (New Saver Plus) เปนการ
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยระยะส้ันลูกคาจะตองชําระคาเบ้ียเปนระยะเวลา  6  ป  และอีกรูปแบบ
หนึ่งคือการประกันชีวิตแบบนิวเทรสเชอรพลัส (New Treasure Plus) และสตารทเตอรพลัส (Starter 
Plus) (เร่ิมมีข้ึนในป 2549) ซ่ึงเปนการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยระยะยาว  ลูกคาจะตองชําระคา
เบ้ียเปนระยะเวลา 15 ป  เม่ือพิจารณาจากรายไดของธนาคารไทยพาณิชยจากการเปนตัวแทน
ประกันชีวิตใน ป2547 ท่ีผานมา  ธนาคารไทยพาณิชยมีรายไดจากคาเบ้ียประกันชีวิตจํานวนท้ังส้ิน 
1,061 ลานบาท  และเพิ่มข้ึนเปน 1,411 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 32.99 ในป 2548 จะเห็นไดวา
ธุรกิจการขายประกันชีวิตสามารถเพิ่มรายไดท่ีไมใชดอกเบ้ียใหกับธนาคารไทยพาณิชยไดเปน
จํานวนมาก(กลุมบริการบริหารการเงินเพื่อธุริจ ธนาคารไทยพาณิชย, 2550) 
ตารางท่ี 1.2 แสดงขอมูลสําคัญทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) ท้ังระบบ  ต้ังแตป                       
                     พ.ศ. 2544-2548 

ท่ีมา : รายงาน ช.พ.5 ชุดรวมทุกสํานักงาน(รวมวิเทศธนกิจ),ธนาคารแหงประเทศไทย 

รายการ 2544 2545 2546 2547 2548 

สินทรัพยรวม 723,081.32 675,721.57 746,838.02 764,893.58 814,586.94 

หน้ีสินรวม 660,204 622,657.02 670,179.51 681,795.03 716,099.24 

สวนของผูถือหุน 61,941.26 52,118.22 75,525.11 82,032.96 97,695.67 

มูลคาหุนท่ีเรียกชําระแลว 31,311.55 31,318.61 31,630.54 33,454.98 33,991.92 

รายไดรวม 41,549.29 41,150.08 39,236.18 49,100.49 49,484.90 

กําไรสุทธิ 404.66 -12,487.54 12,459.76 18,488.71 18,882.63 

กําไรตอหุน(บาท) 0.50 -12.89 9.68 10.48 8.93 

อัตราสวนตอสินทรัพย 0.080 -1.76 1.79 2.50 2.52 

อัตราสวนตอสวนของผู
ถือหุน 

0.66 -21.90 19.52 23.47 21.01 

อัตราการกําไรสุทธิ 0.97 -30.35 31.76 37.65 38.16 
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    จากตารางท่ี 1.2 พบวาผลการดําเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) ป 
พ.ศ.2544 กําไรสุทธิ 404.66 ลานบาท ป 2545 ขาดทุน 12,487.54 ลานบาท เนื่องจากธนาคารไดกัน
เงินสํารองใหครบตามกฎหมายกําหนด ในป พ.ศ. 2546 มีกําไร 12,487.54 ลานบาท ทําใหสามารถ
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังแรกต้ังแตเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ คร้ังลาสุด  รายไดสวน
หนึ่งเปนคาธรรมเนียมเบ้ียประกันชีวิตจากการจําหนายประกันชีวิตของบมจ.ไทยพาณิชยนิวยอรค
ไลฟประกันชีวิต ซ่ึงธนาคารไดเร่ิมดําเนินการต้ังแตป พ.ศ. 2546 ป พ.ศ. 2547 มีผลกําไร 18,488.71 
ลานบาท และป2548 มีผลกําไร 18,882.63 ลานบาท จะเห็นวาผลการดําเนินธุรกิจของธนาคารมีผล
กําไรท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง อันเนื่องมาจากสวนหนึ่งของรายไดในการใหบริการดานการประกัน
ชีวิต 
 
ตารางท่ี 1.3  ผลการดําเนนิงานยอนหลัง ธนาคารไทยพาณิชย จาํกัด(มหาชน)ต้ังแตป พ.ศ.2541-   
                   2549 

ท่ีมา: ธนาคารไทยพาณิชย(2550) 
 
จากขอมูลขางตน(ตารางท่ี 1.3) แสดงถึงผลประกอบการของธนาคารไทยพาณิชยซ่ึงรายได

ท่ีมิใชดอกเบ้ียมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนเม่ือธนาคารเขามีบทบาทในฐานะตัวแทนประกันชีวิตป 2547  
 ทําใหผูศึกษาไดสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการช้ือประกันชีวิตระหวาง

บริษัท อเมริกันอินเตอรเนช่ันแนลแอสชัวรันส จํากัดซ่ึงมีสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับหนึ่ง
และมีแบบประกันชีวิตใหเลือกหลายรูปแบบ แตมีสวนแบงทางการตลาดลดลงทุกปต้ังแตป พ.ศ. 
2547 คือจาก 45.29% ลดลงเหลือ 41.83% ในป 2549 (ตารางท่ี 1.1) โดยมีรูปแบบประกันชีวิตแบบ
ตาง ๆ เร่ิมจากการชําระคาเบ้ีย 7-20 ป ระยะเวลาคุมครอง 15-20 ป และรับเงินสดคืนต้ังแตปท่ี 2 
รวมรับเงินสดคืนสูงสุด 300 % ของทุนประกัน เม่ือเทียบกับธนาคารไทยพาณิชยท่ีมีสวนแบง
การตลาดเพิ่มข้ึนทุกปแตมีแบบประกันชีวิตใหเลือกเพียง 3 รูปแบบ จาก 1.95% ในป 2547 เปน 
5.75 % ในป 2549 (ตารางท่ี 1.1)โดยมีรูปแบบการประกันชีวิตเพียง 3 แบบ โดยชําระเบ้ีย 6-15 ป 

                ป 
รายได(ลานบาท) 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 

รายไดจาก
ดอกเบี้ย 

  
12,720  

  
10,597  

  
14,992  

  
16,078  

  
17,483  

  
19,075  20,746 24,990 30,455 

รายไดท่ีมิใช
ดอกเบี้ย 

   
9,982  

   
8,500  

   
9,028  

   
6,613  

   
8,967  

   
9,298  13,200 14,620 16,577 
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และระยะเวลาคุมครอง 14-25 ป รับเงินสดคืนต้ังแตปท่ี 4 รวมรับเงินสดคืนสูงสุด 380% ของทุน
ประกัน โดยผลการศึกษา จะทําใหเราทราบถึงมูลเหตุจูงใจในการซ้ือประกันชีวิตระหวางบริษัท
ประกันชีวิตกับธนาคารพาณิชย ซ่ึงสามารถนําไปใชในการวางแผนงานในการดําเนินงานของธุรกิจ
ประกันชีวิตของธนาคารพาณิชย โดยสามารถนําไปจัดสรรหนาท่ีและบุคลากร ตลอดจนปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหดียิ่งข้ึน ซ่ึงสงผลถึงประชาชนท่ัวไปไดประโยชนจากการบริโภค 
และเปนการสนับสนุนการออมของภาคประชาชนทําใหลดความเส่ียงดานตางๆ ท่ีอาจเปนภาระของ
รัฐบาลตอไป  
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
   1) เพื่อศึกษาขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมของกลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกัน
ชีวิตและธนาคารพาณิชยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
       2) เพื่อศึกษาและวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตและ
ธนาคารพาณิชยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
           3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการใชบริการประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตและ
ธนาคารพาณิชย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 
     ทําใหทราบถึงพฤติกรรมสาเหตุปจจัยและความพึงพอใจท่ีมีผลตอการซ้ือประกันชีวิต
ระหวางบริษัทประกันชีวิตกับธนาคารพาณิชย เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของสามารถนําไปใชในการวางแผน
งานในการดําเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต โดยสามารถนําไปจัดสรรหนาท่ีและบุคลากร ตลอดจน
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหดียิ่งข้ึน 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 
     การศึกษาคร้ังนี้จะดําเนินการศึกษาพฤติกรรม ปจจัยและความพึงพอใจจากการใชบริการ
ประกันชีวิตสวนบุคคลแบบสะสมทรัพยผูทําประกันชีวิตท่ีเปนลูกคาของบริษัทประกันชีวิต คือ 
บริษัทอเมริกันอินเตอรเนช่ันแนลแอสชัวรันส จํากัดและเปนลูกคาของธนาคารไทยพาณิชยในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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1.5 นิยามศัพท 
 
  สัญญาประกันชีวิต หมายถึง สัญญาซ่ึงผูรับประกันตกลงจะใชเงินจํานวนหนึ่งใหแกผูเอา
ประกันหรือผูสืบสิทธิ ในเม่ือผูเอาประกันไดเสียชีวิตหรือยังมีชีวิตอยูจนถึงระยะเวลาตามกําหนดท่ี
ไดตกลงกันไว และผูเอาประกันตกลงจายเบ้ียประกันใหแกผูรับประกัน 
  ผูทําประกัน (ผูเอาประกัน) หมายถึง คูสัญญาฝายซ่ึงมีหนาท่ีเปดเผยขอมูลความจริงอันเปน
สาระสําคัญตอการพิจารณาของผูรับประกันวาจะรับหรือไมรับประกัน ตลอดจนมีหนาท่ีชําระเบ้ีย
ประกันตามจํานวนท่ีไดตกลงเอาไว และเม่ือเกิดความเสียหายข้ึนกับวัตถุหรือส่ิงท่ีเอาประกันไว ผู
เอาประกันก็มีสิทธ์ิในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามความเสียหาย 
  ผูรับประกัน (บริษัทประกันภัย) หมายถึง คูสัญญาฝายซ่ึงมีหนาท่ีในการพิจารณารับประกัน
ชีวิต รับเบ้ียประกันชีวิต ตลอดจนชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันชีวิต หรือผูรับ
ผลประโยชน เม่ือมีเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งเกิดข้ึนตามท่ีไดระบุไวในสัญญา 
  เบี้ยประกันภัย หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูเอาประกันภัยจะตองจายใหแกบริษัทประกันภัยตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงกันไวในสัญญา ซ่ึงมีการจายเบี้ยประกันอาจจะจายเปนรายป ราย 6 เดือน ราย
ไตรมาส หรือรายเดือน ตามท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัย 
  คาสินไหมทดแทน หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูรับประกันตองจายตามท่ีระบุไวในกรมธรรม
เม่ือภัยและความเสียหายเกิดข้ึนกับผูทําประกัน 
  ผูรับผลประโยชน หมายถึง บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัย ท่ีมีสิทธิเขารับประโยชนใน
คาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ตามขอตกลงของผูเอาประกันภัย และผูประกันภัยซ่ึงผูรับ
ผลประโยชนอาจจะเปนบุคคลเดียวกับผูทําประกันภัยได 
  วงเงินเอาประกัน (ทุนประกันภัย) หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูเอาประกันจะตองจายตามท่ีระบุ
ไวในกรมธรรม เม่ือภัยและความเสียหายเกิดข้ึนกับผูทําประกัน โดยการจายคาสินไหมทดแทนจาก
ผูรับประกันจะไมเกินวงเงินจํานวนนี้ ภายหลังจากความสูญเสียเกิดข้ึนตามสัญญา 
  มูลคาเวนคืนเงินสด หมายถึง จํานวนเบ้ียประกันหักดวยคาใชจายในการดําเนินงานและเงิน
เฉล่ียท่ีจายเปนคาสินไหมมรณกรรม รวมกับดอกเบ้ียจากการนําเบ้ียประกันไปลงทุนซ่ึงจะไดรับเม่ือ
ขอเลิกสัญญา   
  มูลคาใชเงินสําเร็จ หมายถึง เม่ือผูเอาประกันชีวิตหยุดชําระเบ้ียประกันชีวิต แตยังตองการ
ความคุมครองชีวิตอยู โดยท่ีทุนประกันชีวิตลดลงและมีความคุมครองในระยะเวลาเทาสัญญาเดิม 
  มูลคาขยายเวลา หมายถึง เม่ือผูเอาประกันชีวิตหยุดชําระเบ้ียประกันชีวติและไดรับความ
คุมครองเทากับจํานวนเงินเอาประกันชีวติไปอีกช่ัวระยะเวลาหน่ึง 




