บทที่ 4
ผลการศึกษา
บทนี้เปนการวิเคราะหผลกระทบของ Bancassurance ตอโครงสรางตลาดและ
พฤติกรรมการแขงขันในธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งไดแบงออกเปน 2 หัวขอไดแก
1. ผลกระทบของ Bancassurance ตอโครงสรางตลาด
2. ผลกระทบของ Bancassurance ตอพฤติกรรมการแขงขัน
4.1 ผลกระทบของ Bancassurance ตอโครงสรางตลาด
ในการศึกษาถึงผลกระทบของ Bancassurance ตอโครงสรางตลาด อยางนอย
เราจําเปนตองพิจารณาวาการเกิด Bancassurance ในป 2545 มีผลทําให
1. จํานวนบริษัทประกันชีวติ เปลี่ยนแปลงไปหรือไม และ
2. การกระจายของสวนแบงตลาดของบริษัทประกันชีวติ รายใหมและบริษัทประกัน
ชีวิตรายเกาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม
จากขอมูลของกรมการประกันภัยพบวาตัง้ แตป 2545 เปนตนมายังไมมีการตั้งบริษทั
ประกันชีวิตใหมขึ้น บริษัทประกันชีวิตที่เปดใหมครั้งลาสุดเกิดขึ้นในป 2540 เกิดจากนโยบายการ
เปดเสรีการประกันภัยของรัฐในขณะนัน้
ซึ่งตางชาติใหความสนใจเขามารวมลงทุนเนื่องจาก
เล็งเห็นวาธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะเติบโตไดอีกมาก เพราะประเทศไทยมี
สัดสวนการทําประกันชีวิตคอนขางนอยประมาณ10 - 12% ของประชากรทั้งประเทศ การควบรวม/
เพิ่มทุนของผูประกอบการก็เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงทางดานการเงินและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
มีจํานวน 11 ราย ไดแก
1. บริษทั ทีพีไอประกันชีวิต จํากัด ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท บางกอกสหประกันชีวติ
จํากัด
2. บริษทั ไทยเจริญประกันชีวิต จํากัด(มหาชน) ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท มิลเลียไลฟ
อินชัวรันส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
3. บริษทั ซีจียู ประกันชีวิต (ไทย) จํากัดบริษัท ตอมาเปลีย่ นชื่อเปน บริษัทไทยคารดิฟ
ประกันชีวิต จํากัด
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4. บริษัท ธนชาติซูริคประกันชีวิต จํากัด ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด
5. บริษัท พรภัทรประกันชีวิต จํากัด ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวติ
(ไทยแลนด) จํากัด
6. บริษัท วอลลสตรีทประกันชีวิต จํากัด ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท เอซ ไลฟ แอสชัวรันซ จํากัด
7. บริษทั ศรีนครประกันชีวิต จํากัด) ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท แมกซประกันชีวิต จํากัด
8. บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด
9. บริษัท บริษทั แอดวานซ เอ็มแอลซี แอสชัวรันส จํากัด ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท
แอดวานซ ไลฟ แอสชัวรันส จํากัด
10. บริษัท ไอเอ็นจี เอ็ทนา โอสถสภาประกันชีวิต จํากัด ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท
ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด
11. บริษัทกรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด
และเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของบริษัทประกันชีวติ ในชวงป 2545 – 2550
(ตารางที่ 4.1) พบวามีบริษัทประกันชีวติ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการรวมทุน/ควบรวม
กิจการพรอมทั้งเปลีย่ นชื่อบริษัทใหมจํานวน 7 ราย ดังนี้
1. บริษทั ไอเอ็นจี เอ็ทนา โอสถสภาประกันชีวิต จํากัด เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไอเอ็นจี
ประกันชีวิต จํากัด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546
2. บริษทั เนชัน่ ไวด ประกันชีวิต เปลีย่ นชือ่ เปน บริษัท ฟนนั ซา ประกันชีวิต จํากัดเมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2547
3. บมจ. อินเตอรไลฟ จอหนแฮนคอค ประกันชีวิต เปลี่ยนชื่อเปนบริษัท แมนูไลฟ
ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เมื่อป 2547
4. บริษัท อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด คืนใบอนุญาตและควบรวมกิจการกับ
บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เมื่อ 16 มิถุนายน 2547
5. บริษัท แอดวานซ เอ็มแอลซี แอสชัวรันส จํากัดเปลีย่ นชื่อเปน บริษัท แอดวานซ
ไลฟ แอสชัวรันส จํากัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2548
6. บริษทั ธนชาติซูริคประกันชีวิต จํากัดเปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ธนชาต ประกันชีวิต
จํากัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548
7. บริษทั ทีพไี อ ประกันชีวติ จํากัด เปลีย่ นชื่อเปน บริษัท บางกอกสหประกันชีวติ
จํากัด เมื่อป 2548
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ตารางที่ 4.1
บริษัทประกันชีวิตที่มกี ารรวมทุนควบรวมกิจการในชวงป 2545-2550
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

AACP
ACE
AIA
AMLC
ALife
AZCPLife
BLA
BUILife
FLA
GT
ILJH
ING1
ING2
KTAL
MAX Life
MIT
MLI
MTL
NLA
OLIC
PTSL
SAHA
SCNYL
SEIC
SLI
SSLI
TCLife
TLA
TLI
TPILife
ZNLA
TRE

บริษัทประกันชีวิต
บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอช ไลฟ แอสชัวรันซ จํากัด
บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด
บริษัท แอดวานซ เอ็มแอลซี แอสชัวรันส จํากัด
บริษัท แอดวานซไลฟ แอสชัวรันส จํากัด
บริษัท อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ฟนันซาประกันชีวิต จํากัด
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท อินเตอรไลฟ จอหนแฮนคอค ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอเอ็นจี เอ็ทนา โอสถสภาประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด
บริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด
บริษัท แมกซประกันชีวิต จํากัด
บริษัท แมนูไลฟประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท มิลเลียไลฟอินชัวรันส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
บริษัท เนชั่นไวดประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด
บริษัท พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ไทยพานิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด
บริษัท สยามประกันชีวิต จํากัด
บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ไทยคารดีฟ ประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ทีพีไอ ประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ธนชาต ซูริค ประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ไทยรี ประกันชีวิต จํากัด
รวม

ที่มา : ขอมูลสถิติจากกรมการประกันภัย
หมายเหตุ : เครื่องหมาย / หมายถึง เปดดําเนินงาน

ป 2545
ป 2546
ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ชื่อใหมคือ ALife
/
/
ชื่อเดิมคือ AMLC
/
/
/
/
คืนใบอนุญาตและควบรวมกับ AACP
/
/
/
/
/
/
/
/
ชื่อเดิมคือ TPILife
/
/
/
ชื่อเดิมคือ NLA==
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ชื่อใหมคือ MIT
/
/
/
ชื่อใหมคือ ING2
/
/
ชื่อเดิมคือ ING1
/
/
/
/
ชื่อเดิมคือ ILJH
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ชื่อเดิมคือ ZNLA
/
/
/
/
/
/
/
/
26
26

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
25

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ชื่อใหมคือ FLA
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ชื่อใหมคือ BUILife
ชื่อใหมคือ TLA
/
/
/
25
25
25
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หลังจากเกิดการรวมทุน/ควบรวมกิจการของบริษัทประกันชีวิตในป 2545 – 2550
พบวาบริษัทประกันชีวิตลดลงจากจํานวน 26 แหง ในป 2545 เหลือ 25 แหง ในป 2547 ( ตารางที่
4.2 ) จํานวนบริษัทประกันชีวิตลดลง 1 แหง ไดแก บริษัท อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวติ จํากัด ที่ไดคืน
ใบอนุญาต ปดกิจการและควบรวมกิจการกับ บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน) เมื่อ 16 มิถนุ ายน 2547
ตารางที่ 4.2
แสดงจํานวนบริษัทประกันชีวิตป 2545 – 2550
พ.ศ.
บริษัทในประเทศ บริษัทตางประเทศ
2545
25
1
2546
25
1
2547
24
1
2548
24
1
2549
24
1
2550
24
1
ที่มา : สถิติจากกรมการประกันภัยป 2545 - 2550

รวม
26
26
25
25
25
25

เพิ่ม (ลด)
เทาเดิม
เทาเดิม
(1)
เทาเดิม
เทาเดิม
เทาเดิม

จากการเพิ่มชองทางจําหนายกรมธรรมทาง Bancassurance ใหธนาคาร
พาณิชยประกอบธุรกิจนายหนาประกันภัยไดในป 2545 เปนการเปดโอกาสใหบริษทั ประกันชีวิตใช
เปนชองทางในการขยายตลาดประกันชีวติ ออกไปไดอีก ซึ่งในป 2550 มีบริษัทประกันชีวิตที่เปด
ชองทางนี้รวมกับธนาคารพาณิชย จํานวน12 ราย (ตารางที่ 4.3) รูปแบบความรวมมือก็มหี ลาย
แบบเชน ทําสัญญาทําธุรกิจรวมกัน เชน บริษัท อเมริกนั อินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด ธนาคารยูโอบี หรือธนาคารพาณิชยเปนผูถ ือหุนทัง้ หมด เชน บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด –
ธนาคารธนชาต และ บริษทั แมกซประกันชีวิต จํากัด- ธนาคารนครหลวงไทย หรือการถือหุนใน
บริษัทประกันชีวิต เชน บริษทั ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด – ธนาคารไทยพาณิชย,
บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซีพี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และก็มีบริษัท
ประกันชีวิตบางแหงที่รวมทําธุรกิจ Bancassurance กับธนาคารหลายแหง เชน บริษัท เมืองไทย
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ประกันชีวิต จํากัด เปนพันธมิตรกับ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร แลนดแอนดเฮาสเพื่อรายยอย
และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ(ธกส.) เปนตน
ตารางที่ 4.3
บริษัทประกันชีวิตที่มีชองทางจําหนาย Bancassurance
บริษัท
1. บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด
2. บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซีพี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด
4. บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด
5. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด

6. บริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด
7. บริษัท ฟนันซาประกันชีวิต จํากัด
8. บริษัท แมกซประกันชีวิต จํากัด
9. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด
10. บริษัท พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
11. บริษัท มิลเลียไลฟอินชัวรันส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
12. บริษัท ไทยคารดีฟ ประกันชีวิต จํากัด

เปนพันธมิตรกับธนาคารทําธุรกิจ
Bancassurance
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย
1.ธนาคารกสิกรไทย
2.ธนาคาร แลนดแอนดเฮาสเพื่อรายยอย
3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ(ธกส. )
ธนาคารกรุงไทย
1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส. )
2.ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารธนชาต
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
ธนาคารไทยธนาคาร
ธนาคารทหารไทย

ที่มา :หนังสือพิมพสยามธุรกิจ วันที่ 25-27 เมษายน 2550 หนา 24
ดังนัน้ การอนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบธุรกิจนายหนาประกันชีวิตไดในป 2545
จึงไมไดมผี ลทําใหโครงสรางตลาดธุรกิจประกันชีวติ เปลี่ยนแปลง แตมแี นวโนมทําใหเกิดการแขงขัน
ในธุรกิจมากขึน้ แตเดิมการแขงขันในธุรกิจประกันชีวิตจะเปนการแขงขันระหวางบริษัทประกันชีวิต
กับบริษัทประกันชีวิตดวยกันเอง แตการเพิ่มชองทาง Bancassurance นี้ทําใหบริษัทประกันชีวิต
จะตองแขงขันกับธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจนายหนาประกันภัยดวย เนือ่ งจาก ลูกคา
มีทางเลือกที่จะใชบริการกับบริษัทประกันชีวิตโดยตรงหรือจะใชบริการผานธนาคารพาณิชยก็ได
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ดังนัน้ ผูประกอบการในธุรกิจจึงตองมีการปรับตัว ปรับปรุงพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานความเปน
มืออาชีพ ทั้งในสวนของตัวแทนประกันชีวติ และนายหนาประกันชีวิต เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถใน
การแขงขัน บริษัทประกันชีวิตที่มีสว นแบงตลาดในชองทาง Bancassurance มากที่สุดในป 2549
ไดแก บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด(มหาชน) มีสวนแบงตลาดรอยละ 43
ของตลาดแบงกแอสชัวรันส ในขณะทีท่ ี่ผูประกอบการรายอื่นมีสว นแบงตลาดประมาณ รอยละ 10
เทา ๆ กัน ไดแก บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด บริษัท ธนชาตประกันชีวติ จํากัด บริษัท
เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซีพี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัท
กรุงไทยแอกซา ประกันชีวิต จํากัด
สําหรับผลกระทบของ Bancassurance ตอการกระจายของสวนแบงตลาดของ
บริษัทประกันชีวิตนัน้ เมื่อพิจารณาจากตาราง 3.4 พบวา ในชวงป 2545-2549 ถึงแมวาสวนแบง
ตลาดของบริษัทประกันชีวติ ที่มีสวนแบงตลาดสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแกบริษัทอเมริกันอินเตอร
แนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด และ บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี.
ประกันชีวิต จํากัด(มหาชน) ตามลําดับ จะมีสว นแบงตลาดลดลงบางแตก็ยงั คงรักษาลําดับสวน
แบงตลาดสูงสุด 3 อันดับแรกไดไมเปลี่ยนแปลง กลาวคือ บริษทั อเมริกนั อินเตอรแนชชั่นแนล
แอสชัวรันสยงั คงครองสวนแบงตลาดอันดับ 1 อยางตอเนื่อง เชนเดียวกับบริษทั ไทยประกันชีวติ
จํากัด และ บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี.ประกันชีวิต จํากัด(มหาชน) ที่ยังคงครองสวนแบงตลาด
ลําดับ 2 และ 3 ตามลําดับ สําหรับบริษทั ประกันชีวิตที่สามารถเพิ่มสวนแบงตลาดอยางเห็นไดชัด
คือ บริษัท ไทยพาณิชยนวิ ยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด ครองสวนแบงตลาด รอยละ 1.2 ในป 2545
อยูในอันดับที่ 8 สามารถเพิม่ สวนแบงตลาดขึ้นมาเปนรอยละ 5.8 ในป 2549 อยูในอันดับ 4 ได
อาจเปนเพราะประสบความสําเร็จเปนอยางยิ่งกับชองทาง Bancassurance จึงอาจกลาวไดวา
การกระจายสวนแบงการตลาดไมไดเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผูประกอบการรายใหญ
ดังนั้น
โครงสรางตลาดของธุรกิจประกันชีวิตไมมกี ารเปลี่ยนแปลง
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4.2 ผลกระทบของ Bancassurance ตอพฤติกรรมการแขงขัน
4.2.1 พฤติกรรมการแขงขันที่ใชราคา (Price Competition)
ธุรกิจ Bancassurance มีการแขงขันกันเองคอนขางสูงระหวางธนาคารตาง ๆเพราะ
ในปจจุบัน (พ.ศ. 2550) ไมมีธนาคารพาณิชยใดที่ไมขายผลิตภัณฑประกันชีวิต ผลิตภัณฑประกัน
ชีวิตที่จําหนายผานธนาคารแตละแหงจะมีไมมากนักเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑประกันชีวิตที่จําหนาย
ผานชองทางตัวแทน ผลิตภัณฑที่นํามาจําหนายสวนใหญเปนแบบประกันสะสมทรัพย และแบบ
ประกันตลอดชีพที่มีลักษณะใกลเคียงเงินฝากเพื่อใหเหมาะสมกับลูกคาธนาคาร เปนแบบประกันที่
ไมซับซอน และมีจุดเดนเฉพาะ เชน เนนความคุมครองชีวิตที่สูง ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันสั้น มี
เงินจายคืนระหวางสัญญา มีโบนัสเมื่อครบกําหนดสัญญา หรือจัดเปนแพคเก็จ หมายถึงแบบ
ประกันที่ครอบคลุมทั้งดานการออม ความคุมครองชีวิต คารักษาพยาบาล เงินชดเชยรายไดขณะ
เจ็บปวย เปนตน
เบี้ยประกันของแบบประกันจะขึ้นอยูกับอายุ และ เพศ ของผูเอาประกัน อายุมาก
เบี้ยประกันจะสูงกวาอายุนอย เพศชายเบี้ยประกันจะสูงกวาเพศหญิง และแบบประกันระยะยาว
หรือตลอดชีพ เบี้ยประกันจะถูกกวาแบบประกันระยะสั้น ตารางที่ 4.4 แสดงถึงผลิตภัณฑประกัน
ชีวิตและเบี้ยประกันที่จําหนายผานธนาคารพาณิชยบางแหง การเลือกแบบประกันและเบี้ยประกัน
ใหเหมาะสมกับลูกคาเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะตองคํานึงถึงความสามารถในการชําระเบี้ยประกัน
ของลูกคาดวย โดยปกติการชําระเบี้ยประกันในแตละปควรอยูระหวาง 10-15% ของรายได เพื่อ
ไมใหเปนภาระที่หนักเกินไป
หากการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของลูกคาขึ้นอยูกับเบี้ยประกันเปนสําคัญ เมื่อเลือก
เบี้ยประกัน ในระดับที่ต องการไดแลว จึงจะนํามาพิจารณาเลือกแบบประกันและทุนประกัน ที่
เหมาะสมตอไป เชน กรณีลูกคาธนาคารไทยพาณิชย ตองการชําระเบี้ยประกันไมเกิน 12,000
บาท/ป แสดงวาแบบประกันที่เหมาะสมคือ Starter+ ทุนประกัน 100,000 บาท เปนตน
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ตารางที่ 4.4
เปรียบเทียบแบบประกันและเบี้ยประกันของผลิตภัณฑประกันชีวิตของธนาคารตาง ๆ
ธนาคาร
พาณิชย
ไทยพาณิชย

บริษัทประกันชีวิต
บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟ
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

กรุงเทพ

ธนชาต

กรุงศรีอยุธยา

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด

ระยะเวลา

ระยะเวลา

เบี้ย
ประกัน

คุมครอง

ชําระเบี้ย

( บาท/ป)

Starter+

25 ป

15 ป

11,100

New Saver+

14 ป

7 ป

25,700

New Treasure+

25 ป

15 ป

21,660

Freedom+

ถึงอายุ 70 ป

20 ป

17,080

Gain 180 1st

15 ป

7 ป

25,000

Gain 250 1st

15 ป

7 ป

25,000

Gain 220 1st

15 ป

10 ป

16,700

ธนชาติ Happy Tax

10 ป

10 ป

27,900

ธนชาติ Quick Bonus

16 ป

8 ป

21,940

ธนชาติอัลตรา 5/1

5 ป

1 ป

99,500

ธนชาติ For Family

ถึงอายุ 99 ป

20 ป

2,708

ธนชาติ For Education

20 ป

20 ป

9,783

ผลิตภัณฑ

บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี.

กรุงศรีทุนทรัพยพิเศษ

22 ป

15 ป

15,500

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

กรุงศรีซีเคียวพลัส

10 ป

7 ป

26,000

ถึงอายุ 80 ป

20 ป

16,800

อยุธยาเฉพาะกาล

5 ป

5 ป

1,091

รวงขาวสะสมทรัพย 820

20 ป

8 ป

18,900

รวงขาวสะสมทรัพย 715

15 ป

7 ป

23,200

รวงขาวสะสมทรัพย 10/3

10 ป

3 ป

74,638

รวงขาวสะสมทรัพย 18/12

18 ป

12 ป

7,705

กรุงศรีแฮปปโฮลไลฟ
กสิกรไทย

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
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ตารางที่ 4.4 (ตอ)
เปรียบเทียบแบบประกันและเบี้ยประกันของผลิตภัณฑประกันชีวิตของธนาคารตาง ๆ
ธนาคาร
พาณิชย
กรุงไทย

ยูโอบี

นครหลวงไทย

ไทยธนาคาร

ระยะเวลา

ระยะเวลา

เบี้ย
ประกัน

คุมครอง

ชําระเบี้ย

( บาท/ป)

กรุงไทยธนทวี 10/6

10 ป

6 ป

26,800

กรุงไทยสินเพิ่มพูน

20 ป

20 ป

13,800

กรุงไทยสินเพิ่มพูน

25 ป

25 ป

7,374

Smart Protector

90 ป

25 ป

3,732

กรุงไทยสินมั่นคง

85 ป

12 ป

6,481

กรุงไทยสินสุขเกษียณ

60 ป

60 ป

4,564

บริษัท อเมริกันอินเตอรเนชั่นแนล

Easy life 10/3

10 ป

3 ป

97,500

แอสชัวรันส จํากัด

7Pay15 Plus

15 ป

7 ป

25,000

Protection Plus

ถึงอายุ 99 ป

20 ป

4,218

Junior Care

42 ป

21 ป

11,318

MAX 10/6

10 ป

6 ป

24,800

MAX 15/8

15 ป

8 ป

20,300

MAX 20/10

20 ป

10 ป

15,300

MAX 80/20

ถึงอายุ 80 ป

20 ป

5,380

MAX บํานาญ 60/7

ถึงอายุ 67 ป

7 ป

45,000

บริษัท มิลเลียไลฟอินชัวรันส

Protection 10/2

10 ป

2 ป

49,700

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Save & Care 10/5

10 ป

5 ป

20,000

Protection 7/2 plus

7 ป

2 ป

94,000

เกษียณสําราญ

ถึงอายุ 60 ป

ถึงอายุ 55 ป

4,300

แผนคุมครองการศึกษาบุตร

ถึงอายุ 21 ป

ถึงอายุ 17 ป

11,957

บริษัทประกันชีวิต
บริษัทกรุงไทยแอกซาประกันชีวิต
จํากัด

บริษัท แมกซประกันชีวิต จํากัด

ผลิตภัณฑ

ที่มา : เว็ปไซตธนาคารและบริษัทประกันชีวิต, โบชัวร, แผนก Bancassurance บมจ. อยุธยา อลิอันซ
ซี.พี.ประกันชีวิต
หมายเหตุ : เพศชาย อายุ 35 ป ทุนประกัน 100,000 บาท
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เมื่อทําการเปรียบเทียบราคาหรือเบีย้ ประกันของแตละธนาคารโดยพิจารณาจาก
ระยะเวลาคุม ครองที่เทากัน ระยะเวลาชําระเบี้ยที่ใกลเคียงกันแลวพบวา เบีย้ ประกันของแตละ
ธนาคารใกลเคียงกันแตไมเทากัน จากตารางที่ 4.5 จะเห็นไดวาเมื่อทําการเปรียบเทียบราคาหรือ
เบี้ยประกันของแตละธนาคารโดยพิจารณาจากประเภทแบบประกัน ไดแก แบบประกันตลอดชีพ
แบบประกันระยะยาว และแบบประกันระยะสั้น โดยพิจารณาจากระยะเวลาคุมครอง ระยะเวลา
ชําระเบี้ยที่ใกลเคียงกันแลว พบวาธนาคารแตละแหงก็มีเบี้ยประกันที่แตกตางกัน เชน เบี้ยประกัน
เพศชาย อายุ 35 ป ทุนประกัน 100,000 บาท
- แบบประกันประเภทตลอดชีพ พบวา แบบประกันของธนคารธนชาตมีเบี้ยประกัน
ต่ําสุด คือ 2,708 บาท/ป และแบบประกันของธนาคารไทยพาณิชย มีเบี้ยประกันสูงสุด คือ 17,080
บาท/ป
- แบบประกันเกษียณอายุ พบวา แบบประกันของธนาคารไทยธนาคารมีเบี้ยประกัน
ต่ําสุด คือ 4,300 บาท/ป และแบบประกันของธนาคารนครหลวงไทย มีเบี้ยประกันสูงสุด คือ 45,000
บาท/ป
- แบบประกันระยะยาว 25 ป พบวา แบบประกันของธนาคารกรุงไทยมีเบี้ยประกัน
ต่ําสุด คือ 7,374 บาท/ป และแบบประกันของธนาคารนครหลวงไทย มีเบี้ยประกันสูงสุด คือ 21,660
บาท/ป
- แบบประกันระยะยาว 20 ป พบวา แบบประกันของธนาคารกสิกรไทย มีเบี้ยประกัน
ต่ําสุดและสูงสุด คือ 7,705 บาท/ป และ 18,900 บาท/ป
- แบบประกันระยะปานกลาง 15 ป พบวา แบบประกันของธนาคารกรุงเทพ มีเบีย้
ประกันต่ําสุด คือ 16,700 บาท/ป และแบบประกันของธนาคารไทยพาณิชยมีเบี้ยประกันสูงสุด
25,700 บาท/ป
- แบบประกันระยะสั้น 10 ป พบวา แบบประกันของธนาคารไทยธนาคาร มีเบี้ยประกัน
ต่ําสุด คือ 20,000 บาท/ป และแบบประกันของธนาคารธนชาตมีเบี้ยประกันสูงสุด 27,900 บาท/ป
- แบบประกันชําระเบี้ยระยะสั้น พบวา แบบประกันของธนาคารไทยธนาคาร มีเบี้ย
ประกันต่ําสุด คือ 49,700 บาท/ป และแบบประกันของธนาคารธนชาตมีเบี้ยประกันสูงสุด 99,500
บาท/ป
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ตารางที่ 4.5
เปรียบเทียบเบี้ยประกันชีวติ ของ Bancassurance
ประเภทแบบ
ประกัน/ธนาคาร
1. แบบประกัน
ตลอดชีพ
ธนชาต
กรุงไทย

บริษัทประกันชีวิต

ผลิตภัณฑ

เบี้ยประกันตอป
(บาท)

ธนชาตประกันชีวิต
กรุงไทยแอกซา
เอไอเอ
แมกซประกันชีวิต
อยุธยาอลิอันซ ซี.พี
ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟ

ธนชาต For Family (99/20)
Smart Protector (90/25)
กรุงไทยสินมั่นคง(85/12)
Protection Plus (99/20)
Max 80/20
กรุงศรีแฮปปโฮลไลฟ(80/20)
Freedom+ (70/20)

2,708
3,732
6,481
4,218
5,380
16,800
17,080

มิลเลียไลฟ
กรุงไทยแอกซา
แมกซประกันชีวิต

เกษียณสําราญ (60/55)
กรุงไทยสินสุขเกษียณ(60/60)
Maxบํานาญ 67/7

4,300
4,564
45,000

ยูโอบี
นครหลวงไทย
กรุงศรีอยุธยา
ไทยพาณิชย
2. แบบประกัน
เกษียณอายุ
ไทยธนาคาร
กรุงไทย
นครหลวงไทย
3. แบบประกัน
ระยะยาว 25 ป
กรุงไทย
ไทยพาณิชย

กรุงไทยแอกซา
ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟ

4. แบบประกัน
ระยะยาว 20 ป
กสิกรไทย

เมืองไทยประกันชีวิต

ธนชาต
ไทยธนาคาร

ธนชาตประกันชีวิต
มิลเลียไลฟ

กรุงไทย
นครหลวงไทย

กรุงไทยแอกซา
แมกซไลฟ

กรุงไทยสินเพิ่มสุข(25/25)
Starter+ (25/15)
New Treasure+ (25/15)

รวงขาวสะสมทรัพย 18/12
รวงขาวสะสมทรัพย 820 (20/8)
ธนชาตเพื่อการศึกษา(20/20)
แผนคุมครองการศึกษาบุตร(21/7)
กรุงไทยสินเพิ่มพูน (20/20)
Max 20/10

7,374
11,100
21,660

7,705
18,900
9,783
11,957
13,800
15,300
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เปรียบเทียบเบี้ยประกันชีวติ ของ Bancassurance (ตอ)
ธนาคาร

บริษัทประกันชีวิต

ผลิตภัณฑ

เบี้ยประกันตอป
(บาท)

5. แบบประกัน
ระยะปานกลาง
15 ป
กรุงเทพ

กรุงเทพประกันชีวิต

แมกซประกันชีวิต
ธนชาตประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต
เอไอเอ
ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟ

Gain 220 1st (15/10)
Gain 250 1st (15/7)
Gain 180 1st (15/7)
Max 15/8
ธนชาต Quick Bonus
รวงขาวสะสมทรัพย 715 (15/7)
7Pay15Plus
New Saver+

16,700
25,000
25,000
20,300
21,940
23,200
25,000
25,700

มิลเลียไลฟ
แมกซไลฟ
อยุธยาอลิอันซ ซี.พี
กรุงไทยแอกซา
ธนชาตประกันชีวิต

Save&Care 10/5
Max 10/6
กรุงศรีซีเคียวพลัส 10/7
กรุงไทยธนทวี 10/6
ธนชาต Happy Tax (10/10)

20,000
24,800
26,000
26,800
27,900

มิลเลียไลฟ

Protection 10/2
Protection 7/2 Plus
รวงขาวสะสมทรัพย 10/3
Easy life 10/3
ธนชาตอัลตรา 5/1

49,700
94,000
74,638
97,500
99,500

นครหลวงไทย
ธนชาต
กสิกรไทย
ยูโอบี
ไทยพาณิชย
6. แบบประกัน
ระยะสั้น 10 ป
ไทยธนาคาร
นครหลวงไทย
กรุงศรีอยุธยา
กรุงไทย
ธนชาต
7. แบบประกัน
ชําระเบี้ยระยะ
สั้น
ไทยธนาคาร
กสิกรไทย
ยูโอบี
ธนชาต

เมืองไทยประกันชีวิต
เอไอเอ
ธนชาตประกันชีวิต

ที่มา : เว็ปไซทและแผนพับโฆษณาของธนาคารและบริษัทประกันชีวิตตางๆ
หมายเหตุ : เพศชาย อายุ 35 ป ทุนประกัน 100,000 บาท
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แมเบี้ยประกันของแบบประกันประเภทเดียวกันของธนาคารแตละแหงจะมีความ
แตกตางกันแตไมไดหมายความวาเบีย้ ประกันที่ถกู กวาจะดีกวาเบี้ยประกันที่แพงกวาเสมอไป
ดังนัน้ การตัดสินใจเลือกพิจาณาเฉพาะเบีย้ ประกันอยางเดียวไมได ควรตองพิจารณาผลประโยชน
ของแบบประกันประกอบดวย เชน ความคุมครองชีวิตที่ไดรับตลอดสัญญา เงินคืนระหวางสัญญา
เงินครบกําหนดสัญญา ตัวอยางเชน แบบประกันชีวิตระยะเวลาคุมครองไมเกิน 10 ป สําหรับเพศ
ชาย อายุ 35 ป ทุนประกัน 100,000 บาท ของ 4 ธนาคาร ไดแก
แบบประกันกรุงศรีซีเคียวพลัส 10/7 ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา,
แบบประกันธนทวี 10/6 ของธนาคารกรุงไทย,
แบบประกัน MAX10/6 ของธนาคารนครหลวงไทย และ
แบบประกัน Save & Care ของธนาคารไทยธนาคาร
พบวาเบี้ยประกันของธนาคารไทยธนาคารจะต่ําที่สุดคือ 20,000 บาท/ป แตเงินคืน
ระหวางสัญญาและเงินครบกําหนดสัญญาจะนอยกวาแบบประกันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารนครหลวงไทย และความคุมครองก็นอยกวาแบบประกันของธนาคาร
นครหลวงไทยดวย สําหรับธนาคารกรุงไทย ใหผลประโยชนรวมตลอดสัญญามากที่สุดคือ 212%
ของทุนประกัน แตเงินคืนระหวางสัญญานอยกวาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารนครหลวง
ไทย และเบี้ยประกันก็มากกวาแบบประกันอื่นดวย คือ 26,800 บาท/ป ตารางที่ 4.6 แสดง
ผลประโยชนของแบบประกันผลิตภัณฑประกันชีวิต Bancassurance
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ตารางที่ 4.6
ผลประโยชนและแบบประกันผลิตภัณฑประกันชีวิต Bancassurance
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี.ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
แบบประกัน
ผลประโยชน

แบบประกัน
ผลประโยชน

SFN22/15
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 22 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 15 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ปที่ 1 - 10 เทากับ 100%
- ปที่ 11 - 22 เทากับ 150%
4.เงินจายคืนทุกปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 3 - 10 ปละ 2% (2 ครั้งตอป)
- ปที่ 11 - 16 ปละ 4% (2 ครั้งตอป)
- ปที่ 17 - 22 ปละ 6% (2 ครั้งตอป)
5.เงินครบกําหนดสัญญา 180%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 256%
7. เงินปนผล 7% โดยประมาณการ
8.เบี้ยประกันภัย 15,500 บาท/ป
WLA80/20
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย จนถึงอายุ 80 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 20 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ตลอดสัญญา 100%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 2 - 19 ปละ 5%
- ปที่ 20 ปละ 50%
- ปที่ 21 - จนถึงอายุ 80 ป ปละ 5%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 200%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 460%
7.เบี้ยประกันภัย 16,800 บาท/ป

SS10/7
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 7 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ปที่ 1 - 10 เทากับ 100%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 1 - 9 ปละ 4%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 150%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 186%
7.เบี้ยประกันภัย 26,000 บาท/ป

T5/5
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 5 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ตลอดสัญญา 100%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ไมมี
5.เงินครบกําหนดสัญญา ไมมี
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา ไมมี
8.เบี้ยประกันภัย 1,091 บาท/ป
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ผลประโยชนและแบบประกันผลิตภัณฑประกันชีวิต Bancassurance (ตอ)
ธนาคารกรุงเทพ - บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด
แบบประกัน
ผลประโยชน

Gain 180 1st
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย
7 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ปที่ 1 - 3 เทากับ 100%
- ปที่ 4 - 5 เทากับ 140%
- ปที่ 6 – 15 เทากับ 180%
4.เงินจายคืนทุกสิน้ ปกรมธรรม
ดังนี้
- ปที่ 1 - 5 ปละ 3%
- ปที่ 6 - 10 ปละ 3.5%
- ปที่ 11 - 15 ปละ 4%
รวมเงินคืน 15 ป 52.5%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 180%
6.ผลประโยชนรวม 180%
7.เบี้ยประกัน 25,000 บาท/ป

Gain 250 1st
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ย ประกันภัย
7 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ปที่ 1 - 3 เทากับ 100%
- ปที่ 4 - 5 เทากับ 140%
- ปที่ 6 เทากับ 180%
- ปที่ 7 - 9 เทากับ 200%
- ปที่ 10 - 15 เทากับ 250%
4.เงินครบกําหนดสัญญา 250%
5.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา
250%
6.เบี้ยประกัน 25,000 บาท/ป

Gain 220 1st
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ย ประกันภัย
10 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ปที่ 1 - 9 เทากับ 110% - 150%
(เพิ่มปละ 5%)
- ปที่ 10 - 13 เทากับ 160% - 190%
(เพิ่มปละ 10%)
- ปที่ 14 - 15 เทากับ 200% - 220%
(เพิ่มปละ 20%)
4.เงินครบกําหนดสัญญา 145%
5.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา
220%
6.เบี้ยประกัน 16,700 บาท/ป
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ผลประโยชนและแบบประกันผลิตภัณฑประกันชีวิต Bancassurance (ตอ)
ธนาคารไทยพาณิชย - บริษทั ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
แบบประกัน
ผลประโยชน

แบบประกัน
ผลประโยชน

Starter+
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ป
2.ระยะเวลาชําระเบีย้ ประกันภัย 15 ป
3.ความคุมครองชีวติ ดังนี้
- จากการเจ็บปวย เทากับ 180%
- จากอุบัตเิ หตุในปที่ 1 - 15 เทากับ 280%
- คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในปที่ 1 - 15
เทากับ 10%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 4,8,12,16,20,24 เทากับ 4%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 190%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 214%
7.เบี้ยประกันภัย 11,100 บาท/ป
New Treasure+
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ป
2.ระยะเวลาชําระเบีย้ ประกันภัย 15 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- จากการเจ็บปวย เทากับ 300%
- จากอุบัตเิ หตุในปที่ 1 - 15 เทากับ 400%
- จากโรครายแรงในปที่ 1 - 15 เทากับ 400%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 3,6,9,12,15,18,21,24 เทากับ 10%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 300%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 380%
7.เบี้ยประกันภัย 21,600 บาท/ป

New Saver+
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 14 ป
2.ระยะเวลาชําระเบีย้ ประกันภัย 7 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ทุกกรณี เทากับ 200%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 2,4,6,8,10,12 เทากับ 4%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 200%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 224%
7. เบี้ยประกัน 25,700 บาท/ป

Freedom+
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 70 ป
2.ระยะเวลาชําระเบีย้ ประกันภัย 20 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ทุกกรณีปที่ 1 - 15 เทากับ 200%
- ทุกกรณีปที่ 16 - 70 เทากับ 250%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 5 - 10 เทากับ 3%
- ปที่ 11 - 15 เทากับ 4%
- ปที่ 16 - 19 เทากับ 5%
- ปที่ 20 เทากับ 50%
- ปที่ 21 - อายุ 69 ป เทากับ 10%
- อายุ 60 ป เทากับ 50%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 200%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 490%
7.เบี้ยประกันภัย 17,080 บาท/ป
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ผลประโยชนและแบบประกันผลิตภัณฑประกันชีวิต Bancassurance (ตอ)
ธนาคารกสิกรไทย - บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
แบบประกัน
ผลประโยชน

รวงขาวสะสมทรัพย 820
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 20 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 8 ป
3.ความคุมครองชีวิต ดังนี้
- ปที่ 1 - 5 เทากับ 100%
- ปที่ 6 เทากับ 120%
- ปที่ 7 เทากับ 140%
- ปที่ 8 - 20 เทากับ 155%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 2,4,6 เทากับ 5%
- ปที่ 8,10,12 เทากับ 7%
- ปที่ 14,16,18 เทากับ 9%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 130%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 193%
7.เบี้ยประกันภัย 18,900 บาท/ป

แบบประกัน
ผลประโยชน

รวงขาวสะสมทรัพย 10/3
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 3 ป
3.ความคุมครองชีวิต ดังนี้
- ปที่ 1 เทากับ 100%
- ปที่ 2 เทากับ 150%
- ปที่ 3-10 เทากับ 225%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 4,6,8 เทากับ 15%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 215% + เงินปนผล
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 260%
7.เบี้ยประกันภัย 74,638 บาท/ป

รวงขาวสะสมทรัพย 715
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 7 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ปที่ 1 - 3 เทากับ 100%
- ปที่ 4 เทากับ 120%
- ปที่ 5 เทากับ 140%
- ปที่ 6 เทากับ 160%
- ปที่ 7 - 14 เทากับ 180%
- ปที่ 15 เทากับ 200%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 2,4,6 เทากับ 6%
- ปที่ 8,10,12 เทากับ 7%
- ปที่ 14 เทากับ 12%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 165%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 216%
7.เงินปนผล 10% โดยประมาณการ
8.เบี้ยประกันภัย 23,200 บาท/ป
รวงขาวสะสมทรัพย 18/12
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 18 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 12 ป
3.ความคุมครองชีวิต เทากับ 100%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ไมมี
5.เงินครบกําหนดสัญญา 100%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 100%
7.เบี้ยประกันภัย7,705 บาท/ป
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ผลประโยชนและแบบประกันผลิตภัณฑประกันชีวิต Bancassurance (ตอ)
ธนาคารนครหลวงไทย - บริษัท แมกซประกันชีวิต จํากัด
แบบประกัน
ผลประโยชน

MAX 10/6
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 6 ป
3.ความคุมครองชีวิต ดังนี้
- ปที่ 1 - 5 เทากับ 100%
- ปที่ 6 - 10 เทากับ 120%
4.เงินจายคืนทุกสิน้ ปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 1 - 5 เทากับ 10%
- ปที่ 6 - 9 เทากับ 5%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 110%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 180%
7.เบี้ยประกันภัย 24,800 บาท/ป

MAX 15/8
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 8 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ปที่ 1 - 7 เทากับ 100%
- ปที่ 8 - 15 เทากับ 150%
4.เงินจายคืนทุกสิน้ ปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 1 เทากับ 8%
- ปที่ 2 - 7 เทากับ 9%
- ปที่ 8 เทากับ 6%
- ปที่ 9 - 14 เทากับ 5%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 114%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 212%
7.เบี้ยประกันภัย 20,300 บาท/ป

แบบประกัน
ผลประโยชน

MAX 20/10
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 20 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 10 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ปที่ 1 - 9 เทากับ 100%
- ปที่ 10 - 20 เทากับ 150%
4.เงินจายคืนทุกสิน้ ปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 1 เทากับ 5%
- ปที่ 2 - 10 เทากับ 6%
- ปที่ 11 - 19 เทากับ 5%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 120%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 224%
7.เบี้ยประกันภัย 15,300 บาท/ป

MAX 80/20
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 80 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 20 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ทุกกรณี เทากับ 100%
4.เงินจายคืนทุกสิน้ ปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 1 - อายุ 79 ป เทากับ 1%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 100%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 145%
7.เบี้ยประกันภัย 5,380 บาท/ป
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ผลประโยชนและแบบประกันผลิตภัณฑประกันชีวิต Bancassurance (ตอ)
ธนาคารนครหลวงไทย - บริษัท แมกซประกันชีวิต จํากัด (ตอ)
แบบประกัน
ผลประโยชน

MAX บํานาญ 60/7
1.ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ 67 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 7 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ปที่ 1 - 2 เทากับ 100%
- ปที่ 3 - 4 เทากับ 150%
- ปที่ 5 - 6 เทากับ 200%
- ปที่ 7 ถึงอายุ 60 ป เทากับ 250%
- อายุ 60 ถึงกอนอายุ 61 ป เทากับ 225%
- อายุ 61 ถึงกอนอายุ 62 ป เทากับ 200%
- อายุ 62 ถึงกอนอายุ 63 ป เทากับ 175%
- อายุ 63 ถึงกอนอายุ 64 ป เทากับ 150%
- อายุ 64 ถึงกอนอายุ 67 ป เทากับ 125%
4.เงินจายคืนทุกสิน้ ปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 1 - อายุครบ 59 ป เทากับ 10%
- ปที่ 2 - ปที่ 7 เทากับ 1% (จายเบี้ยตรงเวลา)
- อายุ 60 ป - อายุ 67 ป เทากับ 30%
- อายุ 68 ป - อายุ 99 ป เทากับ 30% (เฉพาะอนุมัติในป 2549)
5.เงินครบกําหนดสัญญา ไมมี
6. เบี้ยประกันภัย 45,000 บาท/ป
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ผลประโยชนและแบบประกันผลิตภัณฑประกันชีวิต Bancassurance (ตอ)
ธนาคารยูโอบี - บริษัท อเมริกนั อินเตอรแนชชัน่ แนลแอสชัวรันส จํากัด
แบบประกัน
ผลประโยชน

แบบประกัน
ผลประโยชน

Easy life 10/3
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 3 ป
3.ความคุมครองชีวิต ดังนี้
- ปที่ 1 เทากับ 100%
- ปที่ 2 เทากับ 197.5%
- ปที่ 3 - 10 เทากับ 295%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 4 - 9 เทากับ 15%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 265%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 355%
7.เบี้ยประกัน 97,500 บาท/ป

Protection Plus
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 99 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 20 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ทุกกรณี เทากับ 100%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 5,10,15,20 เทากับ 2%
- ปที่ 6 - อายุ 98 ป เทากับ 1%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 100%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 167%
7.เบี้ยประกัน 4,218 บาท/ป

7Pay15 Plus
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 7 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ปที่ 1 - 3 เทากับ 100%
- ปที่ 4 เทากับ 120%
- ปที่ 5 เทากับ 140%
- ปที่ 6 เทากับ 160%
- ปที่ 7 - 14 เทากับ 180%
- ปที่ 15 เทากับ 200%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 2,4,6 เทากับ 6%
- ปที่ 8,10,12 เทากับ 7%
- ปที่ 14 เทากับ 12%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 178%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 239%
7.เงินปนผล 10% โดยประมาณการ
8.เบี้ยประกัน 25,000 บาท/ป
Junior Care
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 42 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 21 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ทุกกรณี เทากับ 100% - 200%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 3,6,9,12,15,18,21 เทากับ 5%
- ปที่ 21 เทากับ 55%
- ปที่ 22 - 42 เทากับ 10%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 200%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 500%
7.เบี้ยประกัน 11,318 บาท/ป

56
ผลประโยชนและแบบประกันผลิตภัณฑประกันชีวิต Bancassurance (ตอ)
ธนาคารไทยธนาคาร - บริษทั มิลเลียไลฟอินชัวรันส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
แบบประกัน
ผลประโยชน

Protection 10/2
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 2 ป
3.ความคุมครองชีวิต ดังนี้
- ทุกกรณี เทากับ 100%
- อุบัติเหตุ รับเพิ่มอีก 100%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 1 - 3 = 3%
- ปที่ 4 - 6 = 4%
- ปที่ 7 - 10 = 5%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 100%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 141%
7.เบี้ยประกัน 49,700 บาท/ป

แบบประกัน
ผลประโยชน

Protection 7/2 plus
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 2 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ทุกกรณีปที่ 1 เทากับ 100%
- ทุกกรณีปที่ 2 - 7 เทากับ 200%
- กรณีอุบัติเหตุรับเพิ่มปที่ 1 - 7 เทากับ
100%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 2 - 6 เทากับ 6%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 211%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 241%
7.เบี้ยประกัน 94,00 บาท/ป

Save & Care 10/5
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 5 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ทุกกรณี เทากับ 100%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 1 เทากับ 0.6%
- ปที่ 2 เทากับ 1.2%
- ปที่ 3 เทากับ 1.8%
- ปที่ 4 เทากับ 2.4%
- ปที่ 5 - 9 เทากับ 3%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 103%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 124%
7.เบี้ยประกัน 20,000 บาท/ป
แผนคุมครองการศึกษาบุตร
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย จนกระทั่งบุตรอายุ 21 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย จนกระทั่งบุตรอายุ
17 ป
3.ความคุมครองชีวิต ดังนี้
- ทุกกรณี เทากับ 150%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- บุตรอายุครบ 5 ป = 10%
- บุตรอายุครบ 11 ป = 20%
- บุตรอายุครบ 14 ป = 25%
- บุตรอายุครบ 17,18,19,20 ป = 30%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 30%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 205%
7.เบี้ยประกัน 11,957 บาท/ป
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ผลประโยชนและแบบประกันผลิตภัณฑประกันชีวิต Bancassurance (ตอ)
ธนาคารไทยธนาคาร - บริษทั มิลเลียไลฟอินชัวรันส(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ตอ)
แบบประกัน
ผลประโยชน

เกษียณสําราญ
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 60 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 55 ป
3.ความคุมครองชีวิต ดังนี้
- ทุกกรณี เทากับ 150%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- อายุครบ 55 - 59 = 3%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 150% หรือ
5.1 รับเงิน 10 - 70% ของเงินครบกําหนด ณ อายุ 60 ป จากนั้นรับเงิน
รายป ปละเทา ๆ กันของเงินครบกําหนดเปนเวลา 10 ป (พรอมผล
ตอบแทนคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากประจําราย 12 เดือน + 0.5%)
5.2 รับเงิน 10 - 70% ของเงินครบกําหนด ณ อายุ 60 ป จากนั้นรับเงิน
รายเดือน เดือนละเทาๆ กัน ของเงินครบกําหนดเปนเวลา 5 ป
(พรอมผลตอบแทนคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย + 0.5%)
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 165%
7.เบี้ยประกัน 4,300 บาท/ป
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ผลประโยชนและแบบประกันผลิตภัณฑประกันชีวิต Bancassurance (ตอ)
ธนาคารกรุงไทย - บริษัทกรุงไทยแอกซาประกันชีวิต จํากัด
แบบประกัน
ผลประโยชน

กรุงไทย ธนทวี 10/6
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 6 ป
3.ความคุมครองชีวิต ดังนี้
- ทุกกรณี เทากับ 100%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 6 - 9 เทากับ 3%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 180%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 192%
7.เงินปนผล 20% โดยประมาณการ
8.เบี้ยประกัน 26,800 บาท/ป

แบบประกัน
ผลประโยชน

Smart Protector 90/25
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 90 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 25 ป
3.ความคุมครองชีวิต ดังนี้
- ทุกกรณี เทากับ 100%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 2 - อายุ 89 ป เทากับ 0.35% - 1.5%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 100%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 171.14%
7.เบี้ยประกัน 3,732 บาท/ป
กรุงไทย สินเพิ่มสุข
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 25 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ปที่ 1 - 5 เทากับ 100%
- ปที่ 6 - 10 เทากับ 110%
- ปที่ 11 - 15 เทากับ 120%
- ปที่ 16 - 20 เทากับ 130%
- ปที่ 21 - 25 เทากับ 140%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 เทากับ 5%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 140%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 200%
7.เบี้ยประกัน 7,374 บาท/ป

แบบประกัน
ผลประโยชน

กรุงไทย สินเพิ่มพูน
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 20 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 20 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ทุกกรณี เทากับ 100%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 5 เทากับ 10%
- ปที่ 8 เทากับ 15%
- ปที่ 11 เทากับ 20%
- ปที่ 14 เทากับ 25%
- ปที่ 17 เทากับ 30%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 200%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 300%
7.เบี้ยประกัน 13,800 บาท/ป
กรุงไทยสินมั่นคง 85/12
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 85 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 12 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ทุกกรณี เทากับ 100%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 2 - อายุ 84 ป เทากับ 0.25% - 1%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 115%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 157%
7.เบี้ยประกัน 6,481 บาท/ป
กรุงไทย สินสุขเกษียณ
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 60 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 60 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ทุกกรณี เทากับ 100%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 2 - อายุ 59 ป เทากับ 0.13% - 16.80%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 100%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 122.87%
7. เบี้ยประกัน 4,564 บาท/ป
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ผลประโยชนและแบบประกันผลิตภัณฑประกันชีวิต Bancassurance (ตอ)
ธนาคารธนชาต - บริษัท ธนชาตประกันชีวติ จํากัด
แบประกัน
ผลประโยชน

ธนชาต Happy Tax
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 10 ป
3.ความคุมครองชีวิต ดังนี้
- ทุกกรณี เทากับ 100%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 1 - 9 เทากับ 20%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 100%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 280%
7. เบี้ยประกัน 27,900 บาท/ป

ธนชาต Quick Bonus
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 16 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 8 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ปที่ 1 - 4 เทากับ 100%
- ปที่ 5 - 6 เทากับ 140%
- ปที่ 7 - 16 เทากับ 160%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 1 - 5 เทากับ 3%
- ปที่ 6 - 10 เทากับ 4%
- ปที่ 11 - 15 เทากับ 5%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 160%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 220%
7. เบี้ยประกัน 21,940 บาท/ป

แบบประกัน
ผลประโยชน

ธนชาต For Family
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 99 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 20 ป
3.ความคุมครองชีวิต ดังนี้
- ทุกกรณี เทากับ 100%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
5.เงินครบกําหนดสัญญา (99 ป) 100%
6. เบี้ยประกัน 2,708 บาท/ป

ธนชาต For Education
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 20 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 20 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ทุกกรณี 105% - 265%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ไมมี
5.เงินครบกําหนดสัญญา 265.33%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 265.33%
7. เบี้ยประกัน 9,783 บาท/ป
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ผลประโยชนและแบบประกันผลิตภัณฑประกันชีวิต Bancassurance (ตอ)
ธนาคารธนชาต - บริษัท ธนชาตประกันชีวติ จํากัด (ตอ)
แบบประกัน
ผลประโยชน

ธนชาต อัลตรา 5/1 ชนิดมีเงินคืนทุกป
1.ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ป
2.ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 1 ป
3.คุมครองชีวิต ดังนี้
- ปที่ 1 - 5 เทากับ 100%
4.เงินจายคืนทุกสิ้นปกรมธรรม ดังนี้
- ปที่ 1 - 4 เทากับ 3.3%
- ปที่ 5 เทากับ 4.3%
5.เงินครบกําหนดสัญญา 100%
6.ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 117.50%
7. เบี้ยประกัน 99,500 บาท/ป

ที่มา : เว็ปไซทและแผนพับโฆษณาของธนาคารตางๆ
หมายเหตุ : เพศชาย อายุ 35 ป ทุนประกัน 100,000 บาท
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การที่เบีย้ ประกันชีวิตของธนาคารแตละแหงมีความแตกตางกันแมจะเปนแบบ
ประกันที่มีรูปแบบใกลเคียงกันก็ตาม ทําใหการเปรียบเทียบราคาทําไดคอนขางยาก เพราะแตละ
แบบประกันตางก็ใหผลประโยชน เงื่อนไขอยางอืน่ แทน เชน สิทธิประโยชนเงินจายคืนระหวาง
สัญญา เงินครบกําหนดสัญญา รวมถึงความคุมครองที่สงู เพื่อใหแบบประกันของตนมีความ
แตกตางจากคูแขงอื่น ๆ พฤติกรรมดังกลาวนี้กเ็ พื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันดานราคานัน่ เอง
อยางไรก็ตามในการคํานวณราคาหรืออัตราเบี้ยประกันชีวิตจะมีองคประกอบพื้นฐาน
สําคัญ 3 ประการ คือ
1. อัตรามรณะ ( Rate of mortality ) หมายถึง อัตราการตายของผูเอาประกันที่
ประมาณได สําหรับตารางมรณะ ( Mortality Table ) ซึ่งแสดงถึงอัตราการตายหรือความนาจะ
เปนที่ผเู อาประกันภัยจะเสียชีวิต ณ อายุ ตาง ๆ กันที่ใชอยูในปจจุบนั คือ ตารางมรณะไทย พ.ศ.
2540 สรางโดยกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย จะใชเปนเกณฑในการคํานวณอัตราเบีย้
ประกันของธุรกิจประกันชีวติ ไทย
2. อัตราดอกเบี้ย ( Interest Rate ) กรมการประกันภัยไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่าํ
ของธุรกิจประกันชีวิตที่ใชในการคํานวณเบี้ยประกันชีวิตอยูที่ระดับรอยละ 3 - 5 ตอป ตั้งแตวันที่
1 พฤษภาคม 2549 เปนตนมา เพือ่ ใหบริษัทประกันชีวิตมีความยืดหยุนในการเลือกใชอตั รา
ดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมกับความสามารถในการลงทุนของแตละบริษัท
3. คาใชจา ยในการดําเนินงานของบริษทั ( Expense ) ไดแก คาจางตัวแทน คาโฆษณา
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาน้าํ คาไฟ คาภาษี เปนตน
ในการกําหนดอัตราเบี้ยประกันของธุรกิจประกันชีวิตนี้อยูภายใตการควบคุมของ
กรมการประกันภัย ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง “อัตราเบี้ย
ประกันที่บริษัทกําหนดจะตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน“ 1 ดังนั้นกอนที่บริษัทจะนํา
อัตราเบี้ยประกันไปใชประกอบการตองยื่นขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ดังนั้นเบี้ยประกัน
ของบริษัทจะตองอยูในระดับที่เหมาะสม เบี้ยประกันจะตองไมต่ําเกินไป (Underpricing) จนธุรกิจ
ประกันภัยไมสามารถอยูรอดได และจะตองไมสูงเกินไป ( Overpricing ) จนเกิดความไมเปนธรรม
แกผูเอาประกัน ดวยเหตุดังกลาวจึงสงผลใหบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยไมสามารถที่จะ
กําหนดราคาไดอยางเสรี จึงทําใหไมคอยมีการแขงขันในดานราคา พฤติกรรมการแขงขันของบริษทั
จึงเปนแบบไมใชราคาเปนสําคัญ และหันมาเนนกลยุทธในการแขงขันแบบไมใชราคาแทน
____________________
1
วารสารการประกันภัย ฉบับที่ 111 ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2546 .
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4.2.2 พฤติกรรมการแขงขันที่ไมใชราคา (Non Price Competition)
กลยุทธการแขงขันที่ไมใชราคา เปนการแขงขันที่หลีกเลี่ยงการใชราคาเปนเครื่องมือ
แตใชสวนผสมทางการตลาดอยางอื่นแทน ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ชองทางการจัดจําหนาย
(Channel of Distribution) และการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) ดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ (Product) และการบริการ (Service)
1.1 ดานผลิตภัณฑ (Product)
จากการศึกษาพบวาผูประกอบการ Bannsassurance ในประเทศไทยมีการแขงขัน
ทางดานผลิตภัณฑคอนขางมาก โดยสวนใหญแตละบริษัทจะออกกรมธรรมประกันชีวิตที่มี
จุดเดนเฉพาะ เพื่อเปนการสรางความแตกตางในสินคาจากคูแขง ( Product Differentiation) และ
สรางมูลคาเพิม่ ใหกับสินคา (Value Added) สวนใหญจะเปนแบบประกันที่เนนความคุมครอง
และแบบประกันที่จัดทําเปนแพ็คเกจ นอกจากนีห้ ลายบริษทั ยังใหความสนใจผลิตภัณฑประเภท
บํานาญและเกษียณอายุ เนือ่ งจากการคาดการณตลาดในอนาคตที่ประชากรผูสูงอายุจะมีมากขึ้น
รูปแบบประกันและผลประโยชนของแบบประกันที่จําหนายผานธนาคาร ไดแก
บริษัท ไทยพาณิชย นิวยอรคไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีแบบประกันชีวิต
ที่จําหนายผานธนาคารไทยพาณิชย 4 แบบ ดังนี้
1. แบบประกันสะสมทรัพย “สตารทเตอรพลัส” ใหความคุมครองชีวิต 25 ป
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 15 ป พรอมเงินคืน 190% ของทุนประกันภัยเมือ่ ครบสัญญา มีการโฆษณา
ใหเห็นจุดเดนผลิตภัณฑ วา “คุมคา...การออม คุมครอง...ชีวิต”
2. แบบประกันสะสมทรัพย “เซฟเวอรพลัส 2007” ใหความคุมครองชีวิต 14 ป
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 6 ป พรอมเงินคืน 200% ของทุนประกันภัยเมื่อครบสัญญา มีการโฆษณา
ใหเห็นจุดเดนผลิตภัณฑ วา “คุมครอง...คนที่คุณรัก ปกปองอนาคตของครอบครัว...”
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3. แบบประกันสะสมทรัพย “ฟรีดอมพลัส” ใหความคุมครองชีวิตถึงอายุ 70 ป
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 20 ป พรอมเงินคืน 200% ของทุนประกันภัยเมือ่ ครบสัญญา มีการโฆษณา
ใหเห็นจุดเดนผลิตภัณฑ วา “ มั่นใจในทุกยางกาวของชีวิต”
4. แบบประกันสะสมทรัพย “นิวเทรเชอรพลัส” ใหความคุมครองชีวิต 25 ป
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 15 ป พรอมเงินคืน 300% ของทุนประกันภัยเมือ่ ครบสัญญา มีการโฆษณา
ใหเห็นจุดเดนผลิตภัณฑ วา “สรางความมั่นคง เพื่อความมั่นใจในชีวิต”
บริษัทกรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต มีแบบประกันชีวิตที่จาํ หนายผาน ธนาคาร
กรุงไทย คอนขางหลากหลาย กลาวคือ
1. ประกันชีวิตแบบออมทรัพยระยะสั้น “กรุงไทย ธนทวี 10/6” ชําระเบี้ยประกัน
6 ป รับเงินคืน 3% ของทุนประกันตั้งแตปที่ 6 เมื่อครบสัญญารับ 180% ของทุนประกัน พรอมรับ
เงินปนผล 20%
2. แบบประกันระยะปานกลาง “กรุงไทย สินเพิ่มพูน” ระยะเวลาคุมครองและ
ระยะเวลาชําระเบี้ย 20ป แบบประกันระยะยาว “ กรุงไทยสินเพิ่มสุข” และ “กรุงไทยสินสุข
เกษียณ” ระยะเวลาคุมครองและระยะเวลาชําระเบี้ย 25ป และ 60 ป ตามลําดับ
3. แบบประกันตลอดชีพ “ Smart Protector” ชําระเบี้ยประกัน 25 ป คุมครอง
จนถึงอายุ 90 ป และ “ กรุงไทยสินมั่นคง” ชําระเบี้ยประกัน 12 ป คุมครองจนถึงอายุ 85 ป
มีการใชกลยุทธเนนขอความโฆษณาผลิตภัณฑวา “ ใชชีวิตอยางมั่นใจกับกรุงไทย
แอกซา ประกันชีวิต “ เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑและบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต มีแบบประกันชีวิตที่จําหนายผาน ธนาคารกรุงเทพ
คือ แบบสะสมทรัพยระยะเวลา 15 ป โดยกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑวาเปนแบบประกันชีวิต
สําหรับ “การสรางหลักประกันที่มั่นคงใหครอบครัว” เปนการเนนการมอบความรักและความหวงใย
ใหแกบุคคลในครอบครัว โดยมีแบบประกัน 3 แบบ คือ
1. ประกันชีวิตสะสมทรัพย Gain 1st 180 ชําระคาเบี้ยประกัน 7 ป ได
ผลตอบแทนทุกป เริ่มตั้งแตปที่ 1 จนครบปที่ 15 และไดรับเงินคืนเมื่อครบกําหนดสัญญา ในปที่
15 อีก 180% ของทุนประกัน
2. ประกันชีวิตสะสมทรัพย Gain 1st 250 ชําระคาเบี้ยประกัน 7 ป ได
ผลตอบแทนเมื่อครบกําหนดสัญญาในปที่ 15 จํานวน 250% ของทุนประกัน
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3. ประกันชีวิตสะสมทรัพย Gain 1st 220 ชําระเบี้ยประกัน 10 ป ไดรับความ
คุมครอง 15 ป รับผลตอบแทนทุกป นับตั้งแตสิ้นปกรมธรรมปแรก ในอัตรา 4 - 6% ของทุนประกัน
เริ่มตน รวม 75% ของทุนประกันเริ่มตน และไดรับเงินคืนเมื่อครบกําหนดสัญญาอีก 145% ของทุน
ประกันเริ่มตน คิดเปนผลตอบแทนรวม 220% ของทุนประกันเริ่มตน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต มีแบบประกันชีวิตที่จําหนายผาน ธนาคารกสิกร
ไทย 4 แบบ เชนแบบประกันรวงขาวสะสมทรัพย 18/12 ซึ่งจะเนนจุดขายวาเปนแบบประกันเพื่อ
การศึกษา และเพื่อสะสมทรัพยเพื่ออนาคต ใหคุมครองเต็มทุนประกันตลอดสัญญา ชําระเบี้ย
ประกัน12 ป ครบสัญญาปที่ 18 รับเงิน 100% ของทุนประกัน
แบบประกันของธนาคารอื่น ๆ เชน
- ธนาคารธนชาต มีแบบประกันชีวิตตลอดชีพ “ ธนชาต For Family” แบบ
ประกันเพื่อการศึกษา “ธนชาต For Education” แบบประกัน “ธนชาต Quick Bonus” แบบ
ประกัน “ธนชาต Happy Tax”
- ธนาคารนครหลวงไทย มีแบบประกันชีวติ แบบออมทรัพย “แมกซออมทรัพย
10/6” แบบประกันตลอดชีพ “แมกซเปย มสุข 80/20”
สําหรับแบบประกันของธนาคารอื่น ๆ พิจารณาไดตามตารางที่ 4.6
สิน ค า ในรู ป แบบกรมธรรม อ าจมีลั ก ษณะแตกตา งกั น บ า งในสายตาผูบ ริ โ ภคแต
สามารถใชทดแทนกันไดดี เนื่องจากสินคาของผูประกอบการแตละรายจะมีลักษณะเดนของตัวเอง
ความแตกตางนี้อาจจะแตกตางกันจริง ๆ หรือไมจริงก็ไดซึ่งเกิดจากการโฆษณา และความเชื่อถือ
ของผูบริโภค เชนผูประกอบการรายใหญจะมีภาพลักษณที่ดีในสายตาของผูบริโภค เนื่องจากมี
ความได เ ปรี ย บในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ เครื อ ข า ยการให บ ริ ก าร การโฆษณา
ประชาสัมพันธ การมีธุรกิจ Bancassurance จะทําใหเกิดประหยัดเนื่องจากขนาด ( Economies
of scale ) ทั้งผูประกอบการและผูบริโภค เพราะธนาคารพาณิชยมีฐานลูกคาจํานวนมาก มี
เครือขายในการจัดจําหนายใหกับบริษัทประกันอยูแลวทั่วประเทศ เชน สาขา พนักงาน เปนตน
และผูบริโภคไดรับบริการทางการเงินครบวงจร หรือ One Stop Service และจากการที่ธนาคารมี
ขอมูลทางดานการเงินและสถานภาพทางสังคมของลูกคาอยูแลว ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะห เพื่อ
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นําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑและบริการใหตรงกับความตองการของลูกคาทําใหเกิดพึงพอใจและคง
ความภักดีในการใชบริการธนาคารตอไป กลาวคือ เมื่อธนาคารทราบวาฐานะทางการเงินของ
ลูกคาแตละคนเปนอยางไร มีบัญชีเงินฝากหรือสินเชื่อกับธนาคารมากนอยแคไหน สถานภาพโสด
หรื อ สมรส มี บุ ต รกี่ค น ทํ า ให ธ นาคารสามารถนํ า มาวิ เ คราะห เ พื่ อ วางแผนทางการเงิ น เลื อ ก
ผลิตภัณฑที่เหมาะสมใหกับลูกคาได เชน สถานภาพทางสังคมทําใหทราบวา แบบประกันแบบไหน
เหมาะสมกั บลูก คา แบบประกั น ทุน การศึก ษาสํา หรับลู ก คา ที่มี บุตร แบบประกัน เกษีย ณอายุ
สําหรับลูกคาที่ทํางานประจํา แบบประกันคุมครองเงินกูสําหรับลูกคาสินเชื่อ แบบประกันคุมครอง
อุ บั ติ เ หตุ สํ า หรั บ ลู ก ค า ที่ เ ดิ น ทางบ อ ยหรื อ ไม มี ส วั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลจากที่ ทํ า งาน ส ว น
สถานภาพทางการเงินของลูกคาทําใหธนาคารเลือกเบี้ยประกันและทุนประกันในระดับที่เหมาะสม
กับลูกคาได
1.2 ดานการบริการ (Service)
สําหรับการแขงขันดานการใหบริการอาจแบงไดเปน 2 อยาง คือ การใหบริการกอน
และหลังการขาย สําหรับบริการกอนการขายเชน การบริการดานการตรวจสุขภาพ ซึ่งมีทั้งตรวจ
สุขภาพทางการเงินเพื่อคนหาผลิตภัณฑที่มีความเหมาะสมตามความตองการของลูกคา และการ
อํานวยความสะดวกในการบริการดานการตรวจสุขภาพเพื่อการพิจารณารับประกัน เชน
บมจ.อยุธยาอลิอันซ ซี.พี.ประกันชีวิต เพิ่มบริการใหม “ Mobile Medical Services”
หรือหนวยพยาบาลตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ถึงบาน ในป 2549 เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคา
ที่ไมมีเวลา/ไมสะดวกในการเดินทางมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล คลินิก ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ
และปริม ณฑล และต า งจั ง หวั ด บางแห ง เช น เชีย งใหม ลํา พูน ชลบุ รี สงขลา ภู เ ก็ต หาดใหญ
นครปฐม
การใหบริการหลังการขายทางดานการใหคําปรึกษาตาง ๆของกรมธรรม การตออายุ
การเรียกรองคาสินไหม พบวาผูประกอบการตางก็มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการดังกลาวใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังเชน
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บมจ.ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต เปดศูนยบริการลูกคาใหมเมื่อป 2549
ตั้งอยู ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสํานักงานใหญของบริษัทฯ มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย ครบ
วงจรอยางเปนทางการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการหลังการขายใหดียิ่งขึ้น
บมจ.อยุธยาอลิอันซ ซี.พีประกันชีวิต มีบริการ “One Stop Service” หรือ “ทุกคําถาม
มีคําตอบ” โทร 1373 เพื่อใหบริการขอมูลลูกคาไดสะดวกและรวดเร็ว บริการ “อยุธยาแครโกลด
เซอรวิส” เพื่อใหลูกคาจะไดรับการประสานงานทั้งทางดานการแพทยและการบริการที่เปนเลิศกับ
โรงพยาบาลในเครือขายอยุธยาแคร
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละการบริ ก ารให มี ค วามทั น สมั ย และสอดคล อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจะมีผลทําใหลูกคาประทับใจในบริการที่สะดวก รวดเร็ว
ถูกตองและทันสมัย ซึ่งถือเปนจุดแข็งของผูประกอบการที่เหนือกวาคูแขงขันในธุรกิจได
2. ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution)

เนื่องจากการดําเนินธุรกิจ Bancassurance ชองทางการจัดจําหนายก็คือ
ธนาคาร ดังนั้นธนาคารที่มีสาขาจํานวนมากคลอบคลุมพื้นที่ไดกวาง ก็จะสามารถทําใหนําเสนอ
ผลิตภัณฑใหกับลูกคาไดเปนจํานวนมากและสรางความสะดวกดานการบริการ จากขอมูลของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ณ 30 เมษายน 2550 พบวาธนาคารพาณิชยที่มีจํานวนสาขามากที่สุด
คือ ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงเทพ มีจํานวนสาขารวม 816 และ 714 สาขา ตามลําดับ
( ตารางที่ 4.7 ) ซึ่ง ถือไดวาเปนจุดแข็งที่สามารถทําใหลูก คาเกิดความพึงพอใจในดานความ
สะดวกของสถานที่การใชบริการ
นอกจากนี้จากการที่ธนาคารหลายแหงมีการแขงขันดานสถานที่ทําการธนาคาร
นั่นคื อมีก ารปรับปรุง รูปลัก ษณสาขาใหทั นสมัยเป นมาตรฐานเดียวกั น ซึ่ง ถือไดวาว า เปน การ
ปรับปรุงชองทางการจําหนายใหมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามแมวาการที่บริษัทประกัน
จะมีชองทางการจําหนายผานสาขาธนาคารจํานวนมากและครอบคลุมทั่วพื้นที่ซึ่งจะทําใหการ
ดําเนินธุรกิจ Bancassurancce มีความไดเปรียบแลวก็ตาม แตชองทางการจําหนายดังกลาว
จะตองมีประสิทธิภาพดวยนั่นหมายความวา เจาหนาที่ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษทั ประกันและ/
หรือพนักงานธนาคาร จะตองมีความรูความเขาใจในตัวผลิตภัณฑ มีความใสใจดูแลใหบริการ
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ลูกคาอยางจริงจัง ยอมจะทําใหลูกคาพึงพอใจ และสามารถขยายตลาดไดรวดเร็วและตอเนื่อง
ตอไปได
ตารางที่ 4.7
สรุปจํานวนสาขาของธนาคารพาณิชยทั่วประเทศ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2550
ธนาคาร
กรุงเทพฯ กลาง
ไทยพาณิชย
274
273
กรุงเทพ
190
222
ธนชาต
67
34
กสิกรไทย
191
199
กรุงไทย
175
218
กรุงศรีอยุธยา 188
193
ทหารไทย
162
142
ยูโอบี
90
35
นครหลวงไทย 139
141
ไทยธนาคาร
73
39
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

รวมสาขาเต็มรูปและสาขายอย
ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ
84
88
114
124
13
14
72
75
113
109
62
57
50
60
9
9
34
40
8
6

ใต
97
94
19
60
98
62
58
10
49
12

รวม
816
744
147
597
713
562
472
153
403
138

3. การสงเสริมการตลาด (Promotion)
การส ง เสริ ม การตลาดประกอบด ว ย การโฆษณา การส ง เสริ ม การขาย และการ
ประชาสัมพันธ
3.1 การโฆษณา (Advertising) มีวัตถุประสงคเพื่อแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
บริ ษัท และสิน ค า ของบริ ษั ท แก ผูบ ริ โ ภคหรื อลู ก คา กลุ ม เป า หมาย โดยมี วั ตถุ ป ระสงคเ พื่ อ เพิ่ ม
ยอดขายและสรางภาพพจนของบริษัท ทั้งนี้ผูประกอบการไดมีการจัดทําสื่อหลายรูปแบบทั้งผาน
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ภาพยนตร สิ่งพิมพ วิทยุ วารสาร หนังสือพิมพ เปนตน การโฆษณานี้จะเปนการบอกใหลูกคา
ทราบถึงคุณคาที่แตกตางหรือเปนเอกลักษณที่โดดเดนของบริษัททางดานตาง ๆ เชน ความมั่นคง
ความมั่นใจ มืออาชีพ เชน
- บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เนนขอความ
โฆษณาวา “รวมเปนหลักประกันเคียงคูชีวิตคุณ”
- บริษัท กรุงไทยแอกซา ประกันชีวิต จํากัด เนนขอความโฆษณาวา “ใชชีวิต
อยางมั่นใจกับ กรุงไทยแอกซา ประกันชีวิต ”
- บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เนนขอความโฆษณา
วา “เคียงขางทุกยางกาว”
- บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จํากัด เนนขอความโฆษณาวา “มั่นคง อบอุน ให
คุณมั่นใจ ”
- บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด เนนขอความโฆษณาวา “ริเริ่ม..เติมเต็ม”
- บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด เนนขอความโฆษณาวา “ เมืองไทย
ประกันชีวิต บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย”
- บริษัท อเมริกันอินเตอรเนชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด เนนขอความโฆษณาวา
“มอบความเชื่อมั่นใหคนที่คุณ วางใจ”
- บริษัท แมกซประกันชีวิต จํากัด เนนขอความโฆษณาวา “ยึดมั่นในคุณธรรม
นําหลักประกันสูชีวิต”
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากรูปแบบความสัมพันธทางธุรกิจระหวางธนาคารพาณิชย
และบริษัทประกันภัยในการทําธุรกิจ Bancassurance หากโครงสรางผูถือหุนและผูบริหารของ
ธนาคารและบริษัทประกันชีวิตเปนคนในตระกูลเดียวกัน หรือพันธมิตร และถือหุนกัน การโฆษณา
ประชาสัมพันธของผูประกอบการตางก็จะเนนวาเปน “บริษัทในเครือของธนาคาร” เพราะธนาคาร
มีภาพพจนที่ดีและนาเชื่อถือมากกวา เชนธนาคารไทยพาณิชย - บริษัท ไทยพานิชยนิวยอรคไลฟ
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ – บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด, ธ.กรุงศรีอยุธยา
- บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย – บริษัท กรุงไทยแอก
ซาประกันชีวิต จํากัด, ธนาคารกสิกรไทย - บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
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คาใชจายทางดานการโฆษณาของธุรกิจประกันชีวิตชวงป 2545-2548 มีแนวโนม
ลดลงตลอด ( ตารางที่ 4.8 ) กลาวคือ ป 2545 มีคาใชจายรวม 554 ลานบาท ป 2546 มีคาใชจาย
รวม 519 ลานบาท ป 2548 มีคาใชจายรวม 469 ลานบาท และในป 2549 มีคาใชจายรวม 442
ลานบาท บริษัทที่มีคาใชจายทางดานการโฆษณาสูงสุด 3 อันดับแรกในป 2548 ไดแก บริษัท ไทย
ประกันชีวิต จํากัด บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด และ บริษัท ฟนันซา ประกันชีวิต จํากัด มี
คาใชจายทางดานการโฆษณา 214 ลานบาท 87 ลานบาท และ 24 ลานบาท ตามลําดับ และหาก
พิจารณาคาใชจายดานการโฆษณาในป 2548 ของผูประกอบการรายใหญที่ลดลงอยางมาก ไดแก
1. บริ ษั ท อเมริ กั น อิ นเตอร เ นชั่ นแนลแอสชั ว รั น ส จํ า กั ด มี ค า ใช จ า ยด า นการ
โฆษณาลดลงเปนลําดับตั้งแตป 2545 กลาวคือ ป 2545 ใชจายดานโฆษณา 31 ลานบาท ป 2546
ใชจายดานโฆษณา 30 ลานบาท ป 2547 ใชจายดานโฆษณา 17 ลานบาท และป 2548 ใชจายดาน
โฆษณา 13 ลานบาท
2. บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีคาใชจายดานการ
โฆษณาลดลงเปนลําดับตั้งแตป 2545 กลาวคือ ป 2545 ใชจายดานโฆษณา 106 ลานบาท ป 2546
ใชจายดานโฆษณา 121 ลานบาท ป 2547 ใชจายดานโฆษณา 67 ลานบาท และป 2548 ใช
จายดานโฆษณา 18 ลานบาท
สวนบริษัทรายใหญที่คาใชจายดานโฆษณาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องไดแก
1. บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ใชจายดานโฆษณาสูงสุด และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ทุกป โดยป 2549 มีคาใชจายทางดานการโฆษณา 214 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 35
ลานบาท
2. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด มีคาใชจายทางดานโฆษณาคอนขางสูง
เชนกันและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ในป 2549 ใชจายดานการโฆษณาเปนเงิน 87 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากป 2547 จํานวน 30 ลานบาท อาจเปนเพราะ มีการเปลี่ยนภาพลักษณของบริษัทใหดูทันสมัย
ขึ้น ใหเขาถึงกลุมลูกคามากขึ้นโดยเฉพาะกลุมสมัยใหมวัยทํางาน
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ตารางที่ 4.8
คาใชจายดานโฆษณาของบริษัทประกันชีวิต ป 2545 - 2548

บริษัทประกันชีวิต
บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต
บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต
บริษัทกรุงไทยแอกซาประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ฟนันซา ประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด
บริษัท พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ ประกันชีวิต จํากัด(มหาชน)
บริษัท แมกซประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ไทยคารดีฟ ประกันชีวิต จํากัด
บริษัท มิลเลียไลฟอินชัวรันส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
รวมทัง้ ธุรกิจ
ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทยป 2545-2548

ป
2545
31
215
106
3
34
7
554

ป
2546
30
165
121
2
3
39
61
6
40
4
519

หนวย : ลานบาท
ป
ป
2547 2548
17
13
179
214
67
18
7
5
3
6
57
87
15
12
19
18
8
10
73
24
3
2
4
10
1
2
469
442

3.2 การสงเสริมการขาย เพื่อใชในการผลักดันยอดขายใหเพิ่มขึ้นและเปนไปตาม
เปาหมาย บริษัทสวนใหญสงเสริมการขายใน 2 รูปแบบ คือ
1) การสงเสริมการขายสําหรับลูกคา
2) การสงเสริมการขายสําหรับตัวแทนของบริษัท นายหนา/พนักงานธนาคาร
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บริษัทประกันหลายแหงจัดรายการการสงเสริมการขายสําหรับพนักงานธนาคารเชน
การตั้งเปายอดขาย โดยจะมีรางวัลใหถาสามารถทํายอดขายไดตามเปา เชน รางวัลทองเที่ยว
ตางประเทศ สวนการสงเสริมการขายสําหรับลูกคาธนาคารเชนการจับรางวัล มีบริษัทประกันชีวิต
หลายบริษัทที่ใชกลยุทธนี้ โดยของรางวัลจะเปนรถยนต ทองคํา และเครื่องใชไฟฟา เปนตน ตาราง
ที่ 4.9 แสดงถึงคาใชจายดานการสงเสริมการขายของบริษัทประกันชีวิตในชวงป 2545 -2548
ตารางที่ 4.9
คาใชจายดานสงเสริมการขายของบริษัทประกันชีวิต ป2548

บริษัทประกันชีวิต

ป
2545
บริษัท อเมริกันอินเตอรเนชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด
156
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
235
บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
358
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 53
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
84
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต
บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต
บริษัทกรุงไทยแอกซาประกันชีวิต จํากัด
31
บริษัท ฟนันซา ประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด
บริษัท พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ ประกันชีวิต จํากัด(มหาชน)
25
บริษัท แมกซประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ไทยคารดีฟ ประกันชีวิต จํากัด
บริษัท มิลเลียไลฟอินชัวรันส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
รวมทัง้ ธุรกิจ
1,439
ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทยป 2545-2548

ป
2546
301
247
399
76
77
83
73
16
41
27
1
1
1,597

หนวย : ลานบาท
ป
ป
2547 2548
304
410
215
238
270
329
113
122
131
116
83
142
77
49
141
218
25
58
37
26
26
34
40
117
103
3
10
1,642 1,975
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คาใชจายในการสงเสริมการขายของบริษัทประกันชีวิตชวงป 2545-2548 มีแนวโนม
เพิ่ม ขึ้น อยา งตอเนื่อง ในป 2548 บริษัท ประกัน ชีวิตมีคา ใชจา ยในการสง เสริม การขายทั้ง สิ้น
1,975 ลานบาท บริษัทที่ใชจายดานการสงเสริมการขายมากที่สุดบริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่น
แนลแอสชัวรันส จํากัด บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทไทย
ประกันชีวิต จํากัด มีคาใชจายในการสงเสริมการขาย 410 ลานบาท 329 ลานบาท และ238 ลาน
บาท ตามลําดับ
เมื ่อ เปรีย บเทีย บคา ใชจ า ยในการสง เสริม การขายและคา ใชจ า ยทางดา นการ
โฆษณา จะเห็นวาโดยภาพรวมบริษัทประกันชีวิตจะเนนใชวิธีสงเสริมการขายมากกวา อาจเปน
เพราะการสงเสริมการขายสําหรับลูกคาจะทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น งายขึ้น สวนรายการ
สง เสริม การขายสํา หรับตั ว แทนนายหนา จะเป น การกระตุน ใหห าลู ก คา ใหไ ด ต ามเป า หมายที่
กําหนดได
3.3. การประชาสัมพันธ (Public relation) เพื่อสรางภาพลักษณของบริษัทโดยการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเปนการโฆษณาและคืนกําไรแกสังคม เปนการสรางภาพพจนที่ดี
ตอบริษัท เพราะลูกคาจะมองบริษัทในแงดีและชวยสงเสริมการภักดีตอสินคา กิจกรรมเพื่อสังคม
เชน
- บมจ.อยุธยา อลิอันซ ซี.พี.ประกันชีวิต เลี้ยงอาหารฟรีแกผูดอยโอกาสทุกตนเดือน
ตลอดป 2549 ในโครงการ “เอเอซีพี แบงปนกันอิ่ม”
- บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด มอบถุงยังชีพเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนกลาง เปนจํานวนเงินกวา 200,000 บาท
- บมจ.ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต ในป 2549มีกิจกรรมเพื่อสังคม เชน
โครงการ “ SCNYL รวมน้ําใจเพื่อชวยเหลือนอง ๆผูประสบภัยสึนามิ” โดยมอบทุนการศึกษา 67
ทุน และอุปกรณการศึกษาใหแกนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห 36 จังหวัดภูเก็ต ที่กําพรา
และไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ พรอมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ ประกวดวาดภาพ ภายใต
หัวขอ”ออมเพื่ออนาคตกับ SCNYL” เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกเด็ก ๆ , มอบเงินและจัด
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแกเด็กตาบอดผูพิการซ้ําซอน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด เปนตน
จากการศึกษาผลกระทบของ Bancassurance ตอโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการ
แขงขันในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยในบทนี้ สรุปไดวา การรวมมือทําธุรกิจรวมกันระหวาง
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บริษัทประกันชีวิตและธนาคารพาณิชยในรูปแบบ Bancassurance นั้น ไมไดทําใหโครงสราง
ตลาดของธุรกิจประกันชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากไมไดมีผลตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของบริษัท
ประกันชีวิต การเปลี่ยนแปลงของบริษัทประกันชีวิตทางดานการควบรวม/รวมทุนที่ผานมาเปน
เหตุผลทางดานการเงินและการตลาดของบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพใหสามารถแขงขันในธุรกิจ
ประกันชีวิตตอไปได ประกอบกับการเขาสูธุรกิจประกันชีวิตมิไดเปนอยางเสรี กรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย มีขอกําหนด เงื่อนไขและวิธีการสําหรับการตั้งบริษัทประกันใหม หรือการที่
ธนาคารพาณิชยจะประกอบธุรกิจนายหนาประกันชีวิต ก็ตองมีคุณสมบัติครบถวนจึงจะไดรับ
อนุญาต แตธุรกิจ Bancassurance ทําใหการขายประกันของบริษัทประกันชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
กลาวคือ บริ ษัท ประกันชี วิตจะมี ชองทางการจําหนายเพิ่มขึ้น จากเดิ มที่มีชองทางตัวแทนเปน
ชองทางหลัก ดังนั้นการแขงขันในธุรกิจประกันชีวิตจะมีมากขึ้นระหวางบริษัทประกันชีวิต และ
ธนาคาร แตเนื่องจากการกําหนดอัตราเบี้ยประกันของธุรกิจประกันชีวิตไมสามารถที่จะกําหนดได
อยางเสรี ตองอยูภายใตการควบคุมของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ดังนั้น พฤติกรรม
การแขงขันของบริษัทประกันชีวิตจึงเปนแบบไมใชราคาเปนสําคัญ โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหแตกตาง พัฒนาชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย การโฆษณา
การประชาสัมพันธ เนื่องจากไมสามารถแขงขันดานราคาได
และเมื่อพิจารณาผลกระทบของ Bancassurance ตอผูประกอบการประกันชีวิต และ
ผูบริโภค พบวาผูประกอบการขนาดใหญไดเปรียบดานภาพลักษณที่ดีในสายตาผูบริโภค ชอง
ทางการจําหนายหรือสาขาของธนาคารมีจํานวนมาก ทําใหผูประกอบการขนาดเล็กเสียเปรียบใน
การแขงขัน แตกย็ ังพบวาผูประกอบการขนาดใหญมีพฤติกรรมแขงขันระหวางกันคอนขางสูงเพื่อ
แยงสวนแบงตลาดสงผลใหป ระชาชนผูรับบริก ารมีโ อกาสเลือกบริษัท ประกัน ชีวิต หรือ สิน คา
หรือประเภทรูปแบบผลิตภัณฑมากขึ้น และไดรับการบริการที่ดีมีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนไดรับ
ความยุติธรรมดานราคา นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการแขงขันในดานตาง ๆ เชน การพัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพของผูประกอบการ ทําใหผูประกอบการหันมาพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพมากขึ้น มี
การปรับปรุงนําเทคโนโลยีมาใชในการบริการมากขึ้น มีการเนนกิจกรรมสงเสริมการขาย มีการ
เขา ถึง กลุมเปาหมาย และมีเครือขายครอบคลุมพื้นที่กวางขวางมากขึ้น และยังพบวาตัวแทน
นายหนาประกันภัยจะขยายตัวเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาดานคุณภาพและจรรยาบรรณสูงขึ้น

