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4. กรณีศึกษาของแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษาด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) กรณีศึกษาด้านการรักษาความลับ
อันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 3) กรณีศึกษาด้านการไม่แนะน าให้    
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัยเสียประโยชน์ และ                 
4) กรณีศึกษาด้านการไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชวีิตได ้
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บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                             ตช.1 
(1 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
 6.1 ความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันชีวติ 

 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต  
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 

 
แนวคดิ 

1. จรรยาบรรณมีความส าคัญต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและควบคุมให้ประพฤติปฏิบัติ
ด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กรหรือของ
สมาชิกผู้ประกอบวิชาชพีตัวแทนประกันชีวิตเป็นส าคัญ โดยจรรยาบรรณเกิดจากการสื่อสารประสบการณ์
และบทเรียนของคนในอาชีพนั้น ๆ เพื่อปฏิบัติให้ได้รับความน่า เชื่อถือและไว้วางใจ น าไปสู่การเพิ่ม
ผลผลิตของตัวแทนประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตโดยรวม และส่งผลไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศต่อไป  

2. จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อ   
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้ผู้
เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้ผู้
เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าวให้
ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ และ        
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีว 
ปฏิญาณ  

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้น เป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่
น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวด 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การอธิบาย
แบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเรื่องการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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4. กรณีศึกษาของแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษาด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) กรณีศึกษาด้านการรักษาความลับ
อันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 3) กรณีศึกษาด้านการไม่แนะน าให้    
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัยเสียประโยชน์ และ                 
4) กรณีศึกษาด้านการไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชวีิตได ้
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4. กรณีศึกษาของแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษาด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) กรณีศึกษาด้านการรักษาความลับ
อันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 3) กรณีศึกษาด้านการไม่แนะน าให้    
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัยเสียประโยชน์ และ                 
4) กรณีศึกษาด้านการไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชวีิตได ้
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เร่ืองที ่6.1  
ความส าคญัของจรรยาบรรณกบัการเพิม่ผลผลติของธุรกจิประกนัชีวติ 
   
 
 ธุรกิจประกันชีวิตส่วนใหญ่ด าเนินการขายประกันชีวิตผ่านตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลาง
ระหว่างผู้เอาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต โดยมีบทบาทหน้าที่ส าคัญต่อการชี้ชวนชักน าให้คนทั่วไปเข้ามาท า
ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีข้อพึงปฏิบัติส าหรับการขายประกันชีวิตขึ้นไว้ เพื่อใช้ส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการขายประกันชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ มีระบบการส่งเสริม 
พัฒนาองค์ความรู้ และระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตเป็นนักขายประกันชีวิตมืออาชีพ
อย่างแท้จริง คุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตที่ดีนั้นจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรู้เก่ียวกับการ
ประกันชีวิตเป็นอย่างดี สามารถใช้ค าอธิบายชี้แจงสาระส าคัญของเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน 
และตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้บริโภคอย่าง
ตรงไปตรงมา พร้อมกับประเมินวิเคราะห์ความต้องการให้มีความสอดคล้องกับฐานะอาชีพ รายได้ ของผู้บริโภค และ
น าเสนอสินค้าท่ีเหมาะสมกับความจ าเป็น การให้ค าแนะน าในเรื่องต้องเปิดเผยและการแถลงข้อมูลส่วนบุคคลตาม
ความเป็นจริงลงในใบค าขอเอาประกันภัย เพื่อความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย พร้อมกับวิธีการติดต่อมายังบริษัทประกันชีวิตเพื่อรับบริการด้านกรมธรรม์ บริการเรื่องเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และการแจ้งข้อร้องเรียน 
 ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อการประกันชีวิตให้
เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน การให้ข้อมูลเก่ียวกับหลักการและวิธีการเอาประกันภัยที่ถูกต้องและการบริการที่ดีจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่ง และยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันชีวิตเจริญก้าวหน้าอันจะส่งผลไปสู่การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 

 
1. ความส าคญัของจรรยาบรรณตวัแทนประกนัชีวติ 
 การประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งตอ่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ทั้งในด้าน
การระดมเงินออมเพื่อพัฒนาประเทศ เกิดการลงทุนการจ้างแรงงานและการสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัว
ของผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น เป็นต้น ธุรกิจประกันชีวิตจึงเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก แต่
เมื่อมองสัดส่วนการท าประกันชีวิตในประเทศแล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตัดสินใจท าประกันชีวิต เพราะยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท าประกันชีวิต  
   เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้เจริญเติบโต ตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเป็นช่องทางจ าหน่ายกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่มีความส าคัญและใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จะต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดี เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปยอมรับและเชื่อมั่นในธุรกิจประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยที่การด ารงชีวิตในยุควัตถุนิยมมีการแข่งขันสูง 
ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพต่างดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดและคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพบางรายอาจขาด
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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จริยธรรมและคุณธรรมบ้าง และนับวันปัญหาจรรยาบรรณวิชาชีพจะถูกกล่าวถึงมากขึ้นตามล าดับ แม้จรรยาบรรณ
วิชาชีพมักจะไม่มีการก าหนดโทษ เป็นเพียงการกระตุ้นเตือนจิตส านึกในการประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมเท่านั้น  
อย่างไรก็ตามจรรยาบรรณก็มีความส าคัญกับตัวแทนประกันชีวิตดังนี้ 
 1. ช่วยส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพและการบริการของตัวแทนประกันชีวิต 
        2. ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวติ เช่น ให้มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม 
 3. ช่วยลดปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว  
 4. ช่วยท าให้ภาพลักษณ์ของตัวแทนประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตดียิ่ง ๆ ขึ้น 
 5. เป็นกลไกในการปกป้องตวัแทนประกนัชีวิตที่ท าหนา้ที่อย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม 
ให้ประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กรหรือ
ของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นส าคัญ และในทางกลับกันถ้าตัวแทนประกันชีวิต ละทิ้ง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
ไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัว เพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ชีวิต ในที่สุดวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป   

 
2. การเพิม่ผลผลติของธุรกจิประกนัชีวติ 
 โครงสร้างตลาดประกันชีวิตในประเทศไทย เป็นโครงสร้างที่มีการกระจุกตัวของส่วนแบ่งการตลาดอยู่ใน
บริษัทใหญ่เพียงไม่กี่ราย และลักษณะพฤติกรรมการแข่งขันเน้นที่คุณภาพของตัวแทนประกันชีวิต ดังนั้น ภายใต้
มุมมองในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในระยะยาวนั้น ธุรกิจจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมีความเชื่อว่า
บุคลากรเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจ ด้วยการพัฒนาคุณภาพตัวแทนประกันชีวิตให้มีความเป็นเลิศเทียบเท่าระดับสากลที่
สามารถแข่งขันได้โดยการมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพอย่างเข้มข้น มีคว ามรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการให้บริการ                         
การน าเสนอขายจึงต้องกระท าอย่างมีจรรยาบรรณเพราะ  
 1) จรรยาบรรณจะช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ผลิต ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และ
ยุติธรรม ท าให้เกิดความเชื่อถือในสังคม  
  2) จรรยาบรรณช่วยท าให้คนท างาน ปฏิบัติหนา้ที่อย่างมีประสทิธิภาพและมีมาตรฐาน  
 3) จรรยาบรรณก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเปน็การสร้างความภักดีแก่ผู้บริโภค และ  
  4) จรรยาบรรณก่อให้เกิดการท างานอย่างมีความสุข เม่ือทุกฝ่ายมีจรรยาบรรณ ย่อมลดการเอารัดเอาเปรียบ 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 จากการที่ตัวแทนประกันชีวิตมีจรรยาบรรณที่ดี ท าให้บริษัทมีตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพ ได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชน ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทประกันชีวิตเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน บริษัทก็จะได้รับ
ความนิยมอย่างสูงจากสังคม คนก็จะหลั่งไหลมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทมากยิ่งขึ้น ก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นไป
ด้วย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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4. กรณีศึกษาของแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษาด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) กรณีศึกษาด้านการรักษาความลับ
อันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 3) กรณีศึกษาด้านการไม่แนะน าให้    
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัยเสียประโยชน์ และ                 
4) กรณีศึกษาด้านการไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชวีิตได ้

 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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จริยธรรมและคุณธรรมบ้าง และนับวันปัญหาจรรยาบรรณวิชาชีพจะถูกกล่าวถึงมากขึ้นตามล าดับ แม้จรรยาบรรณ
วิชาชีพมักจะไม่มีการก าหนดโทษ เป็นเพียงการกระตุ้นเตือนจิตส านึกในการประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมเท่านั้น  
อย่างไรก็ตามจรรยาบรรณก็มีความส าคัญกับตัวแทนประกันชีวิตดังนี้ 
 1. ช่วยส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพและการบริการของตัวแทนประกันชีวิต 
        2. ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวติ เช่น ให้มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม 
 3. ช่วยลดปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว  
 4. ช่วยท าให้ภาพลักษณ์ของตัวแทนประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตดียิ่ง ๆ ขึ้น 
 5. เป็นกลไกในการปกป้องตวัแทนประกนัชีวิตที่ท าหนา้ที่อย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม 
ให้ประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กรหรือ
ของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นส าคัญ และในทางกลับกันถ้าตัวแทนประกันชีวิต ละทิ้ง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
ไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัว เพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ชีวิต ในที่สุดวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป   

 
2. การเพิม่ผลผลติของธุรกจิประกนัชีวติ 
 โครงสร้างตลาดประกันชีวิตในประเทศไทย เป็นโครงสร้างที่มีการกระจุกตัวของส่วนแบ่งการตลาดอยู่ใน
บริษัทใหญ่เพียงไม่กี่ราย และลักษณะพฤติกรรมการแข่งขันเน้นที่คุณภาพของตัวแทนประกันชีวิต ดังนั้น ภายใต้
มุมมองในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในระยะยาวนั้น ธุรกิจจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมีความเชื่อว่า
บุคลากรเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจ ด้วยการพัฒนาคุณภาพตัวแทนประกันชีวิตให้มีความเป็นเลิศเทียบเท่าระดับสากลที่
สามารถแข่งขันได้โดยการมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพอย่างเข้มข้น มีคว ามรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการให้บริการ                         
การน าเสนอขายจึงต้องกระท าอย่างมีจรรยาบรรณเพราะ  
 1) จรรยาบรรณจะช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ผลิต ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และ
ยุติธรรม ท าให้เกิดความเชื่อถือในสังคม  
  2) จรรยาบรรณช่วยท าให้คนท างาน ปฏิบัติหนา้ที่อย่างมีประสทิธิภาพและมีมาตรฐาน  
 3) จรรยาบรรณก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเปน็การสร้างความภักดีแก่ผู้บริโภค และ  
  4) จรรยาบรรณก่อให้เกิดการท างานอย่างมีความสุข เม่ือทุกฝ่ายมีจรรยาบรรณ ย่อมลดการเอารัดเอาเปรียบ 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 จากการที่ตัวแทนประกันชีวิตมีจรรยาบรรณที่ดี ท าให้บริษัทมีตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพ ได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชน ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทประกันชีวิตเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน บริษัทก็จะได้รับ
ความนิยมอย่างสูงจากสังคม คนก็จะหลั่งไหลมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทมากยิ่งขึ้น ก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นไป
ด้วย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

6-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

ด้วยเหตุว่าจรรยาบรรณในอาชีพต่าง ๆ ล้วนเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และบทเรียนของคนในอาชีพ  
นั้น ๆ ว่า ต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไร จึงจะได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือและมีความก้าวหน้าในอาชีพ เฉกเช่น
จรรยาบรรณของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับการกลั่นกรองมาแล้วว่า หากปฏิบัติได้ดังนี้ จะท าให้ตัวแทนประกัน
ชีวิตผู้นั้นได้รับความเชื่อถือและจะมีผลผลิตมากขึ้น เช่นการตอกย้ าในเร่ืองของความซื่อสัตย์และประพฤติตนให้อยู่ใน
ศีลธรรมจารีตประเพณี  ย่อมท าให้ได้รับความนิยม ความเชื่อถือ ท าให้ผู้เอาประกันชีวิตแนะน าผู้มุ่งหวังรายใหม่ต่อ ๆ 
ไปอีก ส่วนการเอาใจใส่บริการลูกค้า ดูแลสิทธิของเขา รวมถึงการท าหน้าที่อย่างถูกต้อง  ท าให้ลูกค้าประทับใจ ไว้ใจ 
และสุดท้าย  การหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ท าให้ตัวแทนประกันชีวิตมีความรู้ใหม่ ๆ ทักษะใหม่ ๆ และ
มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ น าเสนอต่อผู้มุ่งหวัง เปิดโอกาสให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น น าไปสู่การเพิ่มผลผลิตของตัวแทน
ประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมในที่สุด 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่6.2  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดขีองตัวแทนประกนัชีวติ 
  
 
 ตัวแทนประกันชีวิตเป็นคนส าคัญหรือทัพหน้าของธุรกิจประกันภัยในการสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ และมี
ส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจหรือฉุดรั้งการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งนี้ ธุรกิจประกันภัยจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ก็
ต่อเมื่อมีตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ ท าให้ตัวแทนประกันชีวิตได้รับความไว้วางใจจาก   
ผู้มารับบริการในความเป็นวิชาชีพของตัวแทนประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิต  ว่ามีมาตรฐานทั้งความรู้ ความ 
สามารถ ความมั่นคง และตัวแทนประกันชีวิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ จึงกล้าเปิดเผยความเป็นส่วนตัวและมอบความ
คุ้มครองในอนาคต 

 
1. จรรยาบรรณของตวัแทนประกนัชีวติ 
 จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตเป็นแนวทางและเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต โดยมีทั้งหมด 10 ประการ ได้แก่  
 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษทั และเพื่อนร่วมอาชีพ  
 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัย  
 3) รักษาความลบัอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ
ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
 5) ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดคา่บ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัยไม่แนะน าให้ผู้เอาประกนัภัย  
 7) ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกนัภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์  
 8) ไม่กล่าวให้ร้ายทบัถมตัวแทนประกันชีวติหรือบริษัทอื่น  
 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวชิาชพีเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
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4. กรณีศึกษาของแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษาด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) กรณีศึกษาด้านการรักษาความลับ
อันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 3) กรณีศึกษาด้านการไม่แนะน าให้    
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัยเสียประโยชน์ และ                 
4) กรณีศึกษาด้านการไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชวีิตได ้
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เร่ืองที ่6.2  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดขีองตัวแทนประกนัชีวติ 
  
 
 ตัวแทนประกันชีวิตเป็นคนส าคัญหรือทัพหน้าของธุรกิจประกันภัยในการสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ และมี
ส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจหรือฉุดรั้งการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งนี้ ธุรกิจประกันภัยจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ก็
ต่อเมื่อมีตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ ท าให้ตัวแทนประกันชีวิตได้รับความไว้วางใจจาก   
ผู้มารับบริการในความเป็นวิชาชีพของตัวแทนประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิต  ว่ามีมาตรฐานทั้งความรู้ ความ 
สามารถ ความมั่นคง และตัวแทนประกันชีวิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ จึงกล้าเปิดเผยความเป็นส่วนตัวและมอบความ
คุ้มครองในอนาคต 

 
1. จรรยาบรรณของตวัแทนประกนัชีวติ 
 จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตเป็นแนวทางและเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต โดยมีทั้งหมด 10 ประการ ได้แก่  
 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษทั และเพื่อนร่วมอาชีพ  
 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัย  
 3) รักษาความลบัอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ
ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
 5) ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดคา่บ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัยไม่แนะน าให้ผู้เอาประกนัภัย  
 7) ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกนัภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์  
 8) ไม่กล่าวให้ร้ายทบัถมตัวแทนประกันชีวติหรือบริษัทอื่น  
 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวชิาชพีเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
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2. แนวทางปฏิบัตทิีด่ขีองตัวแทนประกนัชีวติ 
 ความเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตนั้น สิ่งส าคัญและขาดมิได้คือตัวแทนประกันชีวิต เนื่องจากธุรกิจประกัน
ชีวิตเป็นธุรกิจที่ไม่มีสินค้าเป็นตัวตนหรือรูปลักษณะเหมือนกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่ว ๆ ไป การสมัครท าประกันชีวิต
จึงต้องอาศัยการเชื่อใจและไว้ใจซึ่งกันและกันอย่างยิ่ง ดังนั้น ในระดับสากลจึงได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี
ส าหรับตัวแทนประกันชีวิตเอาไว้ เพื่อให้สามารถท างานอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ไม่ก่อให้เกิดปัญหา
ภายหลัง  ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้มุ่งหวัง และท าให้งานที่ท าบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางปฏิบัตทิี่ดีของตัวแทนประกันชีวิต สามารถแบง่เป็น 4 หมวดใหญ่ได้ดังนี้ 

  2.1 หลักการเสนอขายทั่วไป  มีดังนี ้  
    2.1.1 การนัดหมายล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสม ตัวแทนประกันชีวิตควรมีการโทรศัพท์นัดหมายกับ      

ผู้มุ่งหวังล่วงหน้าก่อนการเข้าพบ หากเป็นการเข้าพบที่ผู้มุ่งหวังไม่ได้นัดมา ตัวแทนประกันชีวิตควรโทรศัพท์ล่วงหน้า   
ไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงก่อนการเข้าพบ 

  ปัจจุบัน  สังคมไทยเริ่มพัฒนาไปสู่สังคมเมือง ผู้คนเริ่มมีภารกิจในแต่ละวันมากขึ้น มีความเป็นส่วนตัว
มากขึ้น  ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่ตัวแทนประกันชีวิตจะไปพบผู้มุ่งหวัง ควรให้เกียรติโดยการโทรศัพท์ไปนัดหมายก่อน 
การนัดหมายท าให้ผู้มุ่งหวังสามารถจัดสรรเวลาที่สะดวกในการพูดคุย ท าให้สามารถพูดคุยได้เต็มที่ นอกจากนี้ยังมี       
ผลพลอยได้จากการนัดหมายล่วงหน้าคือ เป็นการเกริ่นน าให้ผู้มุ่งหวังรู้ว่าตนจะไปคุยเรื่องอะไร หากเขามีข้อโต้แย้งหรือ
ข้อขัดข้อง เขาอาจบอกมาทางโทรศัพท์  ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตจึงสามารถเตรียมตัวในประเด็นนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่ 

  2.1.2 การแนะน าตัวเอง เมื่อมีการเข้าพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ควรแจ้งผู้มุ่งหวังว่าตนสังกัดบริษัทประกัน
ชีวิตใด พร้อมแสดงใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ออกให้ด้วย 

  ในการปฏิบัติทางธุรกิจ  เมื่อตัวแทนประกันชีวิตไปพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ควรแนะน าตัว แจ้งว่าท่านชื่อ
อะไร สังกัดบริษัทไหน  ยื่นนามบัตร พร้อมแสดงใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกให้  การท าเช่นนี้จะท าให้ตัวแทนประกันชีวิตได้รับความไว้วางใจ 
และในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตได้รับความยินยอมจากผู้ที่แนะน าให้มาพบกับผู้มุ่งหวัง ก็ควรบอกผู้มุ่งหวังว่าใครเป็น
คนแนะน ามาพบ เพื่อสร้างความไว้วางใจมากยิ่งขึ้น 

  2.1.3 การแนะน าถึงความเหมาะสมในการท าประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวัง
ท าประกันชีวิตให้เหมาะกับความต้องการและฐานะทางการเงินของเขาให้ได้มากที่สุด 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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  ตัวแทนประกันชีวิตต้องพยายามพูดคุยเพื่อหาข้อมูลให้ได้ว่า เป้าหมายและความต้องการของลูกค้าคือ
อะไร เขาห่วงเร่ืองอะไรหรือใครในครอบครัว และแบบประกันชีวิตของบริษัทจะช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างไร จากนั้น
ต้องแนะน าด้วยว่า จากข้อมูลด้านรายรับรายจ่ายหรือเงินเก็บของเขานั้น เขาควรซ้ือประกันชีวิตในวงเงินขนาดไหน 
เพื่อที่จะตอบสนองหรือรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและต้องไม่เกินก าลังของเขาในระยะยาว 

  2.1.4 การให้ค าแนะน าเฉพาะเร่ืองประกันชีวิตหรือเร่ืองท่ีตนมีความเช่ียวชาญ ตัวแทนประกันชีวิตควร
ให้ค าแนะน าเฉพาะเร่ืองประกันชีวิตหรือเร่ืองที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ส่วนเร่ืองอื่นๆ ควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังขอค าแนะน า
จากผู้เชี่ยวชาญอื่น 

  ตัวแทนประกันชีวิตได้รับการอบรมให้มีความเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิต ดังนั้น เมื่อไปพบผู้มุ่งหวัง เขา
อาจจะถามหรือขอค าแนะน าไปถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การลดหย่อนภาษีของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมแบบ
ไหนดี หากตนไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ควรแนะน าให้เขาไปขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นโดยตรง    
จะดีกว่า เพราะหากแนะน าไปโดยที่ไม่มีความรู้  ในอนาคตหากมีปัญหาเกิดขึ้น  ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่ได้รับความ
เชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป 

  2.1.5 การรักษาความลับของผู้มุ่งหวัง ตัวแทนประกันชีวิตต้องรักษาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นความลับ 
โดยเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของ
บริษัทเท่านั้น  

  ในการเสนอขายประกันชีวิต  ตัวแทนประกันชีวิตต้องพูดคุยหาข้อมูล เพื่อให้ทราบภาระหรือปัญหาที่              
ผู้มุ่งหวังกังวล  ในกรณีที่ผู้มุ่งหวังให้ความไว้วางใจกับท่าน เขาอาจบอกข้อมูลทุกเรื่องโดยไม่ปิดบัง ไม่ว่าเรื่องใน
ครอบครัว ข้อมูลทางการเงิน  ตัวแทนประกันชีวิตต้องเก็บรักษาเร่ืองนี้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็น
ข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของบริษัทเท่านั้น  หากตัวแทน
ประกันชีวิตน าเรื่องของเขาไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  ก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป  และ
อาจถูกฟ้องร้องในฐานะที่ท าให้เขาเสื่อมเสียได้ หากข้อมูลนั้น ๆ เป็นความลับส่วนตัว 

  2.1.6 การอธิบายแบบของการประกันชีวิตให้ชัดเจน หากมีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ 
การลงทุน ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่ากรมธรรม์ควบการลงทุนนี้แตกต่างจากรูปแบบ
กรมธรรม์ทั่วไปอย่างไร 

  ปัจจุบันมีแบบประกันชีวิตใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะแบบประกันชีวิตที่มีลักษณะพ่วงการลงทุน
ท าให้ผลตอบแทนที่ได้มีการแปรผันตามภาวะตลาดหรือผลตอบแทนจากการลงทุน  ตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องอธิบาย
ให้ชัดเจนว่า แบบประกันชีวิตที่ก าลังเสนอนี้แตกต่างจากแบบประกันชีวิตอ่ืน ๆ อย่างไร 

  2.1.7 การไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน ตัวแทนประกันชวีิตต้องไม่วิจารณบ์ริษัทประกนัชีวติอื่นอย่าง
ไม่เป็นธรรม 

  ถึงแม้ในธุรกิจประกันชีวิตจะมีการแข่งขันกันสูง  แต่ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีความอดกลั้นที่ต้องไม่ไป
วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืนอย่างไม่เป็นธรรม ควรจะมุ่งเน้นอธิบายว่ากรมธรรม์แบบที่ ได้น าเสนอ หรือบริษัทประกัน
ชีวิตที่ตนสังกัดนั้นมีจุดเด่นอะไรบ้าง จะเป็นการดีกว่า 
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4. กรณีศึกษาของแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษาด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) กรณีศึกษาด้านการรักษาความลับ
อันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 3) กรณีศึกษาด้านการไม่แนะน าให้    
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัยเสียประโยชน์ และ                 
4) กรณีศึกษาด้านการไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชวีิตได ้
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  ตัวแทนประกันชีวิตต้องพยายามพูดคุยเพื่อหาข้อมูลให้ได้ว่า เป้าหมายและความต้องการของลูกค้าคือ
อะไร เขาห่วงเร่ืองอะไรหรือใครในครอบครัว และแบบประกันชีวิตของบริษัทจะช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างไร จากนั้น
ต้องแนะน าด้วยว่า จากข้อมูลด้านรายรับรายจ่ายหรือเงินเก็บของเขานั้น เขาควรซ้ือประกันชีวิตในวงเงินขนาดไหน 
เพื่อที่จะตอบสนองหรือรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและต้องไม่เกินก าลังของเขาในระยะยาว 

  2.1.4 การให้ค าแนะน าเฉพาะเร่ืองประกันชีวิตหรือเร่ืองท่ีตนมีความเช่ียวชาญ ตัวแทนประกันชีวิตควร
ให้ค าแนะน าเฉพาะเร่ืองประกันชีวิตหรือเร่ืองที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ส่วนเร่ืองอื่นๆ ควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังขอค าแนะน า
จากผู้เชี่ยวชาญอื่น 

  ตัวแทนประกันชีวิตได้รับการอบรมให้มีความเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิต ดังนั้น เมื่อไปพบผู้มุ่งหวัง เขา
อาจจะถามหรือขอค าแนะน าไปถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การลดหย่อนภาษีของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมแบบ
ไหนดี หากตนไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ควรแนะน าให้เขาไปขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นโดยตรง    
จะดีกว่า เพราะหากแนะน าไปโดยที่ไม่มีความรู้  ในอนาคตหากมีปัญหาเกิดขึ้น  ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่ได้รับความ
เชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป 

  2.1.5 การรักษาความลับของผู้มุ่งหวัง ตัวแทนประกันชีวิตต้องรักษาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นความลับ 
โดยเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของ
บริษัทเท่านั้น  

  ในการเสนอขายประกันชีวิต  ตัวแทนประกันชีวิตต้องพูดคุยหาข้อมูล เพื่อให้ทราบภาระหรือปัญหาที่              
ผู้มุ่งหวังกังวล  ในกรณีที่ผู้มุ่งหวังให้ความไว้วางใจกับท่าน เขาอาจบอกข้อมูลทุกเรื่องโดยไม่ปิดบัง ไม่ว่าเรื่องใน
ครอบครัว ข้อมูลทางการเงิน  ตัวแทนประกันชีวิตต้องเก็บรักษาเร่ืองนี้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็น
ข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของบริษัทเท่านั้น  หากตัวแทน
ประกันชีวิตน าเรื่องของเขาไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  ก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป  และ
อาจถูกฟ้องร้องในฐานะที่ท าให้เขาเสื่อมเสียได้ หากข้อมูลนั้น ๆ เป็นความลับส่วนตัว 

  2.1.6 การอธิบายแบบของการประกันชีวิตให้ชัดเจน หากมีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ 
การลงทุน ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่ากรมธรรม์ควบการลงทุนนี้แตกต่างจากรูปแบบ
กรมธรรม์ทั่วไปอย่างไร 

  ปัจจุบันมีแบบประกันชีวิตใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะแบบประกันชีวิตที่มีลักษณะพ่วงการลงทุน
ท าให้ผลตอบแทนที่ได้มีการแปรผันตามภาวะตลาดหรือผลตอบแทนจากการลงทุน  ตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องอธิบาย
ให้ชัดเจนว่า แบบประกันชีวิตที่ก าลังเสนอนี้แตกต่างจากแบบประกันชีวิตอ่ืน ๆ อย่างไร 

  2.1.7 การไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน ตัวแทนประกันชวีิตต้องไม่วิจารณบ์ริษัทประกนัชีวติอื่นอย่าง
ไม่เป็นธรรม 

  ถึงแม้ในธุรกิจประกันชีวิตจะมีการแข่งขันกันสูง  แต่ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีความอดกลั้นที่ต้องไม่ไป
วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืนอย่างไม่เป็นธรรม ควรจะมุ่งเน้นอธิบายว่ากรมธรรม์แบบที่ ได้น าเสนอ หรือบริษัทประกัน
ชีวิตที่ตนสังกัดนั้นมีจุดเด่นอะไรบ้าง จะเป็นการดีกว่า 
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  2.1.8 การไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม ตัวแทนประกันชีวิตที่ไปชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิก
กรมธรรม์เดิมเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ใหม่นั้น  โดยส่วนใหญ่ล้วนแต่มุ่งประโยชน์ของตนเป็นหลัก  ดังนั้นควรสนับสนุนให้  
ผู้มุ่งหวังรักษากรมธรรม์ของเขาต่อไป  แต่ควรใช้วิธีพูดคุยให้เขาซื้อกรมธรรม์เพิ่มเพื่อเพิ่มความคุ้มครอง เนื่องจาก
ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด ยังท าประกันชีวิตกันต่ ากว่าวงเงินที่ควรมีอย่างมาก 

  2.1.9 การให้บริการอย่างต่อเน่ืองแก่ผู้ เอาประกันภัย หากผู้มุ่งหวังสมัครท าประกันชีวิตแล้ว  เป็นหน้าที่
ของตัวแทนประกันชีวิตที่ต้องให้บริการที่ดีและต่อเนื่องตามที่ ตนได้รับปากไว้ตอนเสนอขายประกันชีวิต ถือเป็น     
การรักษาค าพูดและเป็นการเคารพตนเองที่ต้องท าให้ได้ตามที่ได้เปล่งวาจาไว้ 
 2.2 การอธิบายแบบประกนัชีวิต  มีดังนี ้

  2.2.1 การอธิบายเง่ือนไขของสัญญาประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายเงื่อนไขของสัญญา
ประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน 

  เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นสัญญาที่มีรายละเอียดมาก ดังนั้นตั วแทนประกันชีวิตต้องอธิบาย
รายละเอียดของสัญญาประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน ว่านี่คือสัญญาที่เขา   
ตกลงจะลงนามด้วย 

  2.2.2 การอธิบายข้อจ ากัดและข้อยกเว้นการคุ้มครอง ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายข้อจ ากัดรวมถึง
ข้อยกเว้นการคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนั้นให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจ 

  กรมธรรม์ประกันชีวิตมักมีเงื่อนไข ข้อยกเว้นตามกฎหมาย เช่น การไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากการ    
ฆ่าตัวตายใน 1 ปี หรือไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากการปกปิดข้อเท็จจริงด้านสุขภาพใน 2 ปีแรก ดังนั้นจึงต้องมั่นใจว่า    
ผู้มุ่งหวังได้รับทราบเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว 

  2.2.3 การอธิบายความต่อเน่ืองของสัญญาประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายว่าสัญญาประกัน
ชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว พร้อมชี้ถึงผลเสียของการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนดด้วย 

  สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว หากผู้เอาประกันชีวิตท าประกันชีวิตไม่ต่อเนื่องจะท าให้เสีย
ประโยชน์ ตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องอธิบายถึงผลเสียของการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนดและสนับสนุนให้ผู้มุ่งหวัง
รักษากรมธรรม์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้รองรับเป้าหมายและความต้องการของเขา 

  2.2.4 การอธิบายสิทธิในการลดหย่อนภาษี ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับ
ใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ 

  ปัจจุบัน ประชาชนนิยมซื้อประกันชีวิตเพื่อสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี  ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตในฐานะ
ผู้เสนอขายต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ เพราะ
กรมสรรพากรได้ก าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะส าหรับกรมธรรม์ที่ ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี  ท าให้กรมธรรม์บางแบบ                
ไม่เข้าเกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากนี้ ส าหรับกรมธรรม์บางประเภทที่เข้าเกณฑ์ ยังต้องมีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตอย่าง
ต่อเนื่องจนครบสัญญาอีกด้วย เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศของกรมสรรพากร เช่น กรมธรรม์บ านาญ    
เป็นต้น ตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องชี้แจงข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วน 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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  2.2.5 การอธิบายผลตอบแทนของกรมธรรม์ กรณีที่น าเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือ
ผลตอบแทนของกรมธรรม์มาจากผลการลงทุน  ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่า ผลประโยชน์ใดเป็นแบบ
แน่นอนตายตัวและผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลขคาดการณ์ 

  ในอดีต ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตมักจะสม่ าเสมอ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้    
ผู้ถือกรมธรรม์ได้ในอัตราที่ค่อนข้างคงที่ จนเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2540 นับจากนั้น ผลตอบแทน
ในตลาดทางการเงินเร่ิมมีความผันผวนสูง ท าให้บริษัทประกันชีวิตต้องย้ าเตือนกับผู้ถือกรมธรรม์ว่า เงินปันผลที่ได้รับ
จากกรมธรรม์จะแปรผันตามผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท 

  2.2.6 การอธิบายผลประโยชน์ ท่ีมาจากการคาดการณ์  หากมีผลประโยชน์ใดที่ เป็นตัวเลขจาก          
การคาดการณ์ ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่า ตัวเลขเหล่านี้มาจากสมมติฐานต่าง  ๆ จึงไม่มีการรับประกัน
ผลตอบแทน ดังนั้นผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ได้ 

  กรมธรรม์แบบที่มีเงินปันผลหรือเป็นกรมธรรม์ประเภทพ่วงการลงทุน ผลตอบแทนที่ได้อาจแปรผันตาม
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต ฉะนั้น ผลตอบแทนนี้จึงไม่มีการรับประกัน  เพราะอาจจะ
มากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่บริษัทประกันชีวิตใช้อ้างถึงในเวลาเสนอขายก็ได้ ดั งนั้น ตัวแทนประกันชีวิต
ต้องเน้นย้ าในประเด็นนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องขัดเคืองใจกันหากผลตอบแทนไม่ได้ตามตัวเลขที่บริษัทแสดงตอนเสนอขาย 

  2.2.7 การอธิบายตามเอกสารประกอบการขายของบริษัทประกันชีวิต  หากตัวแทนประกันชีวิตใช้
เอกสารประกอบการขายจากบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัด  ก็ต้องใช้เอกสารทั้งหมดอย่างครบถ้วน และต้องไม่น าเสนอ
เฉพาะเอกสารที่ดูแล้วจูงใจเท่านั้น 

  กรณีที่บริษัทมีเอกสารประกอบการขาย ตัวแทนประกันชีวิตต้องใช้เอกสารเหล่านั้นทั้งหมดใน              
การอธิบาย  กล่าวคือ ไม่ควรเลือกใช้บางส่วนโดยเฉพาะส่วนที่ดึงดูดใจ และต้องไม่เพิ่มเติมเนื้อหาลงไปเอง หากมี             
การแสดงยอดเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนใด ๆ ควรใช้ยอดประมาณการที่บริษัทประกาศใช้ล่าสุดเท่านั้น 

 2.3 การกรอกใบสมัคร  มีดังนี้ 
  2.3.1 การไม่ชี้น าการกรอกใบสมัคร ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกใบสมัครเอาประกันภัย 

และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ทุกข้อมูลที่กรอกลงในใบค าขอเอาประกันภัยนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้เอาประกันชีวิต 
  การกรอกใบค าขอเอาประกันภัย ผู้มุ่งหวังควรกรอกด้วยตนเองและกรอกตามความเป็นจริง ตัวแทน

ประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกข้อมูลเพื่อให้บริษัทอนุมัติโดยง่าย เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ผู้มุ่งหวังต้องลงนาม 
แสดงตนว่ารับทราบและรับรองว่าข้อมูลที่แถลงนั้นเป็นความจริง 

  2.3.2 การอธิบายผลของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  ตัวแทนประกันชีวิตต้อง
อธิบายถึงผลลัพธ์ของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลงในใบค าขอเอาประกันภัย 

  กรมธรรม์ประกันชีวิตถือเป็นสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันในวันเร่ิมต้นท าสัญญา  หาก 
ผู้เอาประกันชีวิตแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือทราบข้อมูลที่มีผลต่อการพิจารณา แต่เลือกที่จะปกปิดไว้เพื่อประโยชน์
ของตน  ต่อมาหากบริษัทได้ทราบข้อเท็จจริงในภายหลัง อาจบอกล้างสัญญาได้ ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบาย
ถึงเหตุผลที่ผู้มุ่งหวังต้องแถลงข้อมูลอันเป็นจริงด้วย 
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4. กรณีศึกษาของแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษาด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) กรณีศึกษาด้านการรักษาความลับ
อันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 3) กรณีศึกษาด้านการไม่แนะน าให้    
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัยเสียประโยชน์ และ                 
4) กรณีศึกษาด้านการไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชวีิตได ้
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  2.2.5 การอธิบายผลตอบแทนของกรมธรรม์ กรณีที่น าเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือ
ผลตอบแทนของกรมธรรม์มาจากผลการลงทุน  ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่า ผลประโยชน์ใดเป็นแบบ
แน่นอนตายตัวและผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลขคาดการณ์ 

  ในอดีต ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตมักจะสม่ าเสมอ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้    
ผู้ถือกรมธรรม์ได้ในอัตราที่ค่อนข้างคงที่ จนเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2540 นับจากนั้น ผลตอบแทน
ในตลาดทางการเงินเร่ิมมีความผันผวนสูง ท าให้บริษัทประกันชีวิตต้องย้ าเตือนกับผู้ถือกรมธรรม์ว่า เงินปันผลที่ได้รับ
จากกรมธรรม์จะแปรผันตามผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท 

  2.2.6 การอธิบายผลประโยชน์ ท่ีมาจากการคาดการณ์  หากมีผลประโยชน์ใดที่ เป็นตัวเลขจาก          
การคาดการณ์ ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่า ตัวเลขเหล่านี้มาจากสมมติฐานต่าง  ๆ จึงไม่มีการรับประกัน
ผลตอบแทน ดังนั้นผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ได้ 

  กรมธรรม์แบบที่มีเงินปันผลหรือเป็นกรมธรรม์ประเภทพ่วงการลงทุน ผลตอบแทนที่ได้อาจแปรผันตาม
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต ฉะนั้น ผลตอบแทนนี้จึงไม่มีการรับประกัน  เพราะอาจจะ
มากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่บริษัทประกันชีวิตใช้อ้างถึงในเวลาเสนอขายก็ได้ ดั งนั้น ตัวแทนประกันชีวิต
ต้องเน้นย้ าในประเด็นนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องขัดเคืองใจกันหากผลตอบแทนไม่ได้ตามตัวเลขที่บริษัทแสดงตอนเสนอขาย 

  2.2.7 การอธิบายตามเอกสารประกอบการขายของบริษัทประกันชีวิต  หากตัวแทนประกันชีวิตใช้
เอกสารประกอบการขายจากบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัด  ก็ต้องใช้เอกสารทั้งหมดอย่างครบถ้วน และต้องไม่น าเสนอ
เฉพาะเอกสารที่ดูแล้วจูงใจเท่านั้น 

  กรณีที่บริษัทมีเอกสารประกอบการขาย ตัวแทนประกันชีวิตต้องใช้เอกสารเหล่านั้นทั้งหมดใน              
การอธิบาย  กล่าวคือ ไม่ควรเลือกใช้บางส่วนโดยเฉพาะส่วนที่ดึงดูดใจ และต้องไม่เพิ่มเติมเนื้อหาลงไปเอง หากมี             
การแสดงยอดเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนใด ๆ ควรใช้ยอดประมาณการที่บริษัทประกาศใช้ล่าสุดเท่านั้น 

 2.3 การกรอกใบสมัคร  มีดังนี้ 
  2.3.1 การไม่ชี้น าการกรอกใบสมัคร ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกใบสมัครเอาประกันภัย 

และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ทุกข้อมูลที่กรอกลงในใบค าขอเอาประกันภัยนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้เอาประกันชีวิต 
  การกรอกใบค าขอเอาประกันภัย ผู้มุ่งหวังควรกรอกด้วยตนเองและกรอกตามความเป็นจริง ตัวแทน

ประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกข้อมูลเพื่อให้บริษัทอนุมัติโดยง่าย เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ผู้มุ่งหวังต้องลงนาม 
แสดงตนว่ารับทราบและรับรองว่าข้อมูลที่แถลงนั้นเป็นความจริง 

  2.3.2 การอธิบายผลของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  ตัวแทนประกันชีวิตต้อง
อธิบายถึงผลลัพธ์ของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลงในใบค าขอเอาประกันภัย 

  กรมธรรม์ประกันชีวิตถือเป็นสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันในวันเร่ิมต้นท าสัญญา  หาก 
ผู้เอาประกันชีวิตแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือทราบข้อมูลที่มีผลต่อการพิจารณา แต่เลือกที่จะปกปิดไว้เพื่อประโยชน์
ของตน  ต่อมาหากบริษัทได้ทราบข้อเท็จจริงในภายหลัง อาจบอกล้างสัญญาได้ ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบาย
ถึงเหตุผลที่ผู้มุ่งหวังต้องแถลงข้อมูลอันเป็นจริงด้วย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

6-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 2.4 การจดัการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกนัภัย มีดังนี้ 
   2.4.1 การออกหลักฐานการรับเงิน ตัวแทนประกันชีวิตต้องออกหลักฐานการรับเงินและมอบใบเสร็จ  

รับเงินของบริษัทประกันชีวิตเมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย  
  อาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับเงิน  ๆ ทอง ๆ ของผู้เอาประกันชีวิต ดังนั้น

ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีระบบบัญชีที่ชัดเจนที่ต้องแยกเบี้ยประกันชีวิตหรือผลประโยชน์อ่ืนใดของผู้เอาประกันชีวิต
แยกจากเงินของตน  เพื่อป้องกันการผิดพลาด หลงลืม หรือหยิบเอาเงินของผู้เอาประกันภัยไปใช้ทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 
เนื่องจากการช าระเบี้ยประกันชีวิตมีการก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน หากตัวแทนประกันชีวิตลืมน าส่งเบี้ยประกันชีวิต
ให้กับบริษัท  อาจท าให้กรมธรรม์ขาดอายุ หรือสัญญาเพิ่มเติมขาดการคุ้มครอง  ซึ่งอาจถูกบริษัทลงโทษพร้อมทั้งได้รับ
การต าหนิจากผู้เอาประกันภัย  ดังนั้น จึงต้องเข้มงวดในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของผู้เอาประกันภัย และออกใบเสร็จ               
รับเงินเมื่อได้รับเบี้ยประกันชีวิตทุกครั้ง เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเขาว่าได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตมาแล้วในช่วงเวลาที่ก าหนด 

  2.4.2 การน าส่งใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบีย้ประกันภัยไปยังบริษัท ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่ง
ใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทประกันชีวิตในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่
เกินวันท าการถัดไป กล่าวคือ เมื่อได้รับเบี้ยประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งใบค าขอเอาประกันภัย พร้อมเบี้ย
ประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทโดยเร็วที่สุด เพื่อความสมบูรณ์ในการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วน 

  จะเห็นได้ว่าข้อพึงปฏิบัติข้างต้นก าหนดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้มุ่งหวังและตัวของตัวแทน
ประกันชีวิตเอง ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะของมืออาชีพ  
แน่นอนว่าย่อมต้องส่งผลไปถึงการท างานที่จะประสบความส าเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นในอนาคต 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่6.3  
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของตัวแทนประกนัชีวติ 
  
 
 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของตัวแทน
ประกันชีวิต 10 ประการ ซึ่งการน ามาอ้างอิงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์
เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตในแต่ละข้อ โดยขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 
กรณศึีกษาที ่1 
 ความเป็นมา: นาย ก. ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทแห่งหนึ่งได้ เล่าให้เพื่อนชื่อ นาย ข. ซึ่งก าลังตกงาน
เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ าว่าเขามีผู้ที่สนใจท าประกันชีวิตอยู่ในมือ 2-3 ราย ซึ่งจะได้ค่าบ าเหน็จจ านวนหนึ่งจากที่ขาย
ประกันชีวิตได้สูงพอสมควร นาย ข จึงเกิดความคิดว่า ถ้าตนเป็นตัวแทนประกันชีวิตก็คงจะได้รับผลตอบแทนนี้ จึง
สอบเข้าเป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเดียวกับนาย ก. โดยไม่ได้บอกให้นาย ก. รู้ จากนั้น นาย ข จึงไปหลอกถาม          
นาย ก ถึงชื่อผู้ที่ประสงค์จะท าประกันชีวิต และต่อมา นาย ข. ก็ไปชักชวนคนเหล่านั้นให้ท าประกันชีวิตกับตน  
 ประเดน็ปัญหา: นาย ข. กระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 1 เพราะ นาย ข. ไม่ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเพื่อนร่วมอาชีพ 
 
กรณศึีกษาที ่2 
 ความเป็นมา: นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทแห่งหนึ่ง ได้ชักชวนให้นาย ข. ซึ่งเป็นเพื่อนท าประกัน
ชีวิต ต่อมา นาย ข. ป่วยเป็นวัณโรค เมื่อนาย ก. ทราบว่า นาย ข. ป่วยเป็นโรคติดต่อ ก็ได้น าเรื่องที่นาย ข. ป่วย              
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
 ประเด็นปัญหา: การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตคือนาย ก. ผิดจรรยาบรรณ เพราะเป็นการเปิดเผย
ความลับของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งใน
กรณีศึกษานี้ตัวแทนประกันชีวิตได้น าความลับของผู้เอาประกันชีวิตที่ไม่ควรเปิดเผยไปบอกกล่าว จึงถือว่าผิด
จรรยาบรรณข้อที่ 3  

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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4. กรณีศึกษาของแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษาด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) กรณีศึกษาด้านการรักษาความลับ
อันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 3) กรณีศึกษาด้านการไม่แนะน าให้    
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัยเสียประโยชน์ และ                 
4) กรณีศึกษาด้านการไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชวีิตได ้

 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เร่ืองที ่6.3  
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของตัวแทนประกนัชีวติ 
  
 
 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของตัวแทน
ประกันชีวิต 10 ประการ ซึ่งการน ามาอ้างอิงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์
เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตในแต่ละข้อ โดยขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 
กรณศึีกษาที ่1 
 ความเป็นมา: นาย ก. ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทแห่งหนึ่งได้ เล่าให้เพื่อนชื่อ นาย ข. ซึ่งก าลังตกงาน
เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ าว่าเขามีผู้ที่สนใจท าประกันชีวิตอยู่ในมือ 2-3 ราย ซึ่งจะได้ค่าบ าเหน็จจ านวนหนึ่งจากที่ขาย
ประกันชีวิตได้สูงพอสมควร นาย ข จึงเกิดความคิดว่า ถ้าตนเป็นตัวแทนประกันชีวิตก็คงจะได้รับผลตอบแทนนี้ จึง
สอบเข้าเป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเดียวกับนาย ก. โดยไม่ได้บอกให้นาย ก. รู้ จากนั้น นาย ข จึงไปหลอกถาม          
นาย ก ถึงชื่อผู้ที่ประสงค์จะท าประกันชีวิต และต่อมา นาย ข. ก็ไปชักชวนคนเหล่านั้นให้ท าประกันชีวิตกับตน  
 ประเดน็ปัญหา: นาย ข. กระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 1 เพราะ นาย ข. ไม่ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตท่ีดีควรจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเพื่อนร่วมอาชีพ 
 
กรณศึีกษาที ่2 
 ความเป็นมา: นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทแห่งหนึ่ง ได้ชักชวนให้นาย ข. ซึ่งเป็นเพื่อนท าประกัน
ชีวิต ต่อมา นาย ข. ป่วยเป็นวัณโรค เมื่อนาย ก. ทราบว่า นาย ข. ป่วยเป็นโรคติดต่อ ก็ได้น าเรื่องที่นาย ข. ป่วย              
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
 ประเด็นปัญหา: การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตคือนาย ก. ผิดจรรยาบรรณ เพราะเป็นการเปิดเผย
ความลับของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งใน
กรณีศึกษานี้ตัวแทนประกันชีวิตได้น าความลับของผู้เอาประกันชีวิตที่ไม่ควรเปิดเผยไปบอกกล่าว จึงถือว่าผิด
จรรยาบรรณข้อที่ 3  

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

6-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

กรณศึีกษาที ่3 
 ความเป็นมา: นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทหนึ่ง จ ากัด มาแล้ว 6 ปี ต่อมาได้ย้ายไปเป็นตัวแทน
ประกันชีวิตบริษัทสอง จ ากัด (มหาชน) และ นาย ก. ได้ชักชวนผู้เอาประกันภัยที่เป็นลูกค้าเก่าของตน ยกเลิกการช าระ
เบี้ยประกันภัยกับบริษัทเดิม โดยการเวนคืนกรมธรรม์หรือแปลงกรมธรรม์เป็นแบบมูลค่าใช้เงินส าเร็จหรือมูลค่าขยาย
เวลา และแนะน าให้มาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่กับบริษัทสอง จ ากัด (มหาชน) โดยบอกผู้เอาประกันภัยว่าจะได้
ให้บริการได้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง และจะได้ท าประกันภัยแบบใหม่ที่ช าระเบี้ยประกันภัยน้อยลง  
 ประเด็นปัญหา: การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตคือนาย ก. เป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณข้อที่ 7 
เพราะแนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่ ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตคือนาย ก. ต้องไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
เดิมเพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ ไม่ว่าจะอยู่บริษัทประกันชีวิตเดิมหรือย้ายบริษัทประกันชีวิตใหม่ก็ตาม เพราะ
กรมธรรม์ประกันภัยใหม่นี้เบี้ยประกันภัยที่จะต้องจ่ายย่อมสูงขึ้น เนื่องจากอายุของผู้เอาประกันภัยมากข้ึน ระยะเวลา
การส่งเบี้ยประกันภัยยาวออกไปแทนที่จะได้รับเงินครบก าหนดเร็วขึ้น เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีน้อย ผู้เอา
ประกันภัยมีแต่จะเสียประโยชน์ นาย ก. ควรชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย  
 
กรณศึีกษาที ่4 
 ความเป็นมา: นาย ก. เคยเป็นตัวแทนประกันชีวิตกับบริษัทหนึ่ง จ ากัด และลาออกมาเป็นตัวแทนประกัน
ชีวิตกับบริษัทสอง จ ากัด เนื่องจากมีปัญหากับบริษัทหนึ่ง จ ากัด ต่อมานาย ก. ไปชักชวนให้เพื่อนคนหนึ่งท าประกัน
ชีวิตกับบริษัทสอง จ ากัด แต่เพื่อนบอกว่าก าลังตัดสินใจท าประกันชีวิตกับบริษัทหนึ่ง จ ากัด นาย ก. จึงพยายาม
คัดค้านไม่ให้เพื่อนท าประกันชีวิตกับบริษัทหนึ่ง จ ากัด โดยให้เหตุผลว่าบริษัทนั้นไม่มีความยุติธรรมต่อลูกค้า  ใน
ขณะเดียวกันได้ชักชวนให้เพื่อนท าประกันชีวิตกับบริษัทสอง จ ากัด โดยให้เหตุผลว่าการบริการจ่ายเงินผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ดีกว่า  
 ประเด็นปัญหา: การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตรายนาย ก. เป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณข้อที่ 8 
เพราะกล่าวให้ร้ายกับบริษัทประกันชีวิตอื่น 
 ข้อเสนอแนะ: นาย ก. ไม่ควรกล่าวให้ร้ายบริษัทประกันชีวิตอ่ืน เช่น กล่าวว่าบริษัทประกันชีวิตอ่ืนเขา
จ่ายเงินล่าช้า ไม่สนใจผู้เอาประกันภัย หรือเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เพิ่งเปิดใหม่ ยังไม่ มีระบบการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะจะท าให้จ านวนตัวแทนประกันชีวิตมีน้อย อาจท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการบริการที่ไม่ดี  
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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4. กรณีศึกษาของแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษาด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) กรณีศึกษาด้านการรักษาความลับ
อันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 3) กรณีศึกษาด้านการไม่แนะน าให้    
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัยเสียประโยชน์ และ                 
4) กรณีศึกษาด้านการไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชวีิตได ้

 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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