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รายงานการเข้าร่วมประชุม  TAKAFUL   SEMINAR 2016 

จัดโดย  Chatered Institute of Islamic Finance Professionals 
ร่วมกับ  The Malaysian Insurance Institute 

ณ Sasana Kijang, Bank Negara Malaysia  / วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 

กองทุนประกันชีวิตได้รับเชิญจาก The Malaysian Insurance Institute เข้าร่วมการประชุม Takaful Seminar 2016 
ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 จึงขอนําเอาสาระสําคัญของการประชุมดังกล่าวมาแสดงไว้พอสังเขป ดังต่อไปน้ี 

1. ความหมายของ Takaful  
Takaful คือการประกันภัยที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม (Shariah) ท่ีวางรากฐานบนการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม เป็นการบรรเทาความสูญเสีย กระจายความรับผิดชอบ และถือเป็นการ
บริจาคให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน ทุกข์ยาก 
Takaful จึงนับว่าเป็น A concept of bringing people together to do good deeds 

2. Asian Insurance Share 2015 
เบี้ยประกันภัยรวมใน 10 ประเทศอาเซียนในปี 2015 คือ US$ 87,900,000 (ประมาณ 3,076,500,000 บาท) 
ประเทศไทยเป็นอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์ โดยมีเบ้ียประกันภัยท้ังส้ินประมาณ US$ 21,676,140 หรือ 
750,000 ล้านบาทเศษ) 
 
Total Premium US$ 87.9 billion 

 



2 

 

1.1 Singapore    31.88 % 

1.2 Thailand    24.66 % 

1.3 Indonesia    16.96 % 

1.4 Malaysia    16.32 % 

1.5 Philippines    6.31 % 

1.6 Vietnam    3.41 % 

1.7 Brunei    0.27 % 

1.8 Cambodia    0.07 % 

1.9 Laos     0.06 % 

1.10 Myanmar    0.06 % 

3. Takaful ใน มาเลเซีย 

               รัฐบาลมาเลเซียได้ทําการศึกษาการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามจนนําไปสู่การจัดต้ัง บรรษัท 
Takaful Malaysia ต้ังแต่ปี ค.ศ.1984 จนถึงขณะน้ี การประกันภัยแบบ Takaful ก็ยังไม่เป็นท่ีนิยมของอิสลามิกชน  
แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 จะนับถือศาสนาอิสลาม 

              ในปี ค.ศ.2015 เบ้ียประกันภัยรวมของ มาเลเซีย เท่ากับ RM. 58,380 ล้าน (ประมาณ 502,068 ล้านบาท) 
ในจํานวนน้ี เป็นการประกันภัยแบบ Takaful เพียงไม่ถึงร้อยละ 10 แม้ว่าทางราชการและองค์กร สถาบันเอกชน 
ต่าง ๆ จะได้ร่วมกันส่งเสริมการประกันภัย Takaful เสมอมากว่า 3 ทศวรรษก็ตาม 

               นอกเหนือจาก บรรษัท Takaful Malaysia ซ่ึงริเริ่มโดยรัฐบาลต้ังแต่ปี ค.ศ.1981 (มีการแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชน ในปี ค.ศ.1995) แล้วในปัจจุบันมีบริษัท ท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อ Takaful  ท้ังการประกันวินาศภัย 
ประกันชีวิต และรับประกันต่อ และเป็นสมาชิกของ สมาคมตากะฟูลมาเลเซีย (Malaysia Takaful Association)  
รวมทั้งส้ิน 15 บริษัท 
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4. วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา 

-  เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ท่ีทําให้ Takaful ไม่เติบโต ขยายตัวอย่างที่ควรจะเป็น 

-  เพื่อหาทางบูรณาการแนวทางการแก้ปัญหารวมถึง ด้านกระบวนทัศน์ นโยบายรัฐบาล การส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งรูปแบบของผลิตภัณฑ์ 

- เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนทัศนะ ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมสัมมนา 

- เพื่อหาโอกาสและลู่ทางในการประชาคมเศรษฐกิจอาเช่ียน (AEC) 

5. เนื้อหาของการสัมมนา 

              5.1  ด้านคุณค่า (Value) ของ Takaful 

                     -   เป็นโอกาสในการให้ความช่วยเหลือเก้ือกูล (Taawun) ตามแบบมุสลิม 

                    -   เป็นการบริจาคทาน(Donation)เพื่อให้การช่วยเหลือผู้อ่ืนและนําพาตนเองสู่ภพหน้าที่ดี 

                    -   เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจอิสลามให้เข้มแข็ง 

                    -   เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจครัวเรือนและความเป็นอยู่ท่ีดี                     

               5.2   ด้านความเส่ียง ปัญหาและอุปสรรค 

                      -   ขนาดของธุรกิจ ยังมีขนาดเล็ก ทําให้การประกันต่อ (Retakaful) ไม่คุ้มค่าใช้จ่าย 

                      -   ผลิตภัณฑ์ไม่ทันสมัย ไม่ตรงความต้องการของผู้บริโภค 

                      -   การประกันภัยแบบ Takaful มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแต่ผลตอบแทนด้อยกว่าการประกันภัยปกติ 

                      -   ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ 

               5.3  ด้านการตลาด  

                      -   สร้างภาพลักษณ์ให้ Takaful เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้างจริยธรรม (Ethical Product) และ
เติมเต็มด้านจิตวิญญาณ(Fulfill of spiritual needs) 

                      -   ส่งเสริมแนวความคิดที่ว่า กระประกันภัยแบบ Takaful คือ การบริจาค 

                      -   ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง Takaful โดยการปรับปรุงแบบการประกัน Microtakaful ให้
เป็นท่ีนิยมแก่ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป 
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6. สรุป 

แม้ว่าในประเทศไทยจะได้มีการนํา Takaful มาแนะนําแก่พี่น้องมุสลิม มานานพอสมควร แต่ก็ยังไม่เป็นที่
นิยมแพร่หลาย การศึกษาความเป็นมาของ Takaful ในมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิม ก็น่าจะเป็น
ตัวอย่างถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการตลาด การประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ของ 
Takaful เพื่อเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการทําประกันชีวิต ประกันภัยในหมู่พี่น้องมุสลิมในประเทศไทย
ต่อไป 
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