1-6

คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1

บทที่ 6

ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประก

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติทดี่ ีในการให้ บริการ
บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
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ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัท
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจป

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
บัติที่ดีในการให้
คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกั
นชีวิต บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
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ญเพื่อกำรพิจำรณำรับทที
บประกั
ภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์
3) กรณีศบึกริษำด้
ำน อมทั้งกรณีศึกษา
่ 6 นจรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
บัตทิ ดี่ ใี นการให้
การพร้
ะให้ผู้เอำประกันภัยทำประกัน ภัยเกินควำมสำมำรถในกำรชำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบำเหน็จเพื่อเป็น
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ

ตช.2
(1 ชั่วโมง)

เรื่องที่

6.1 องค์ประกอบที่จะทำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกันชีวิต
6.2 จรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต
จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 6.3 กรณีศึกษำแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิต
ะกอบที่จะทำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกันชีวิตได้
รรณและแนวทำงปฏิบัติทดี่ ีของตัวแทนประกันชีวิตได้
แนวคิด
ำงปฏิบัตทิ ี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้
1. องค์ประกอบที่จะทำให้เกิดกำรทุจริตของธุรกิจประกันชีวิต เกิดจำก 3 ปัจจัยที่เรียกว่ำสำมเหลี่ยมทุจริต
ได้แก่ 1) มีควำมกดดันหรือแรงจูงใจ 2) มีโอกำสในกำรกระทำผิด และ 3) มีข้ออ้ำงหรือเหตุผลที่ทำให้
ผู้กระทำมีควำมรู้สึกดีขึ้น เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็สำมำรถกระตุ้นให้มีกำรกระทำทุจริตได้ ดังนั้นกำรปิด
โอกำสในกำรก่อกำรทุจริตโดยกำรเสริมจุดแข็งของกำรควบคุมภำยในนั้น จะเป็นกำรสร้ำงเกรำะป้องกัน
ให้ กับ บริษั ท ได้ เป็ น อย่ ำงดี โดยใช้ หลั กกำรบริหำรควำมเสี่ย งจำกกำรทุ จริต 3 ขั้น ตอนที่ สำคัญ ได้ แ ก่
1) กำรป้องกัน 2) กำรตรวจจับ และ 3) กำรตอบสนองในรูปแบบต่ำง ๆ
2. จรรยำบรรณในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประกำร ได้แก่ 1) มีควำมซื่อสัตย์ สุจริตต่อ
ผู้เอำประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอำชีพ 2) ให้บริกำรที่ดีอย่ำงสม่ำเสมอและชี้แจงให้ผู้เอำประกันภัย
ทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่เพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้เอำประกันภัย 3) รักษำควำมลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอำประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก 4) เปิดเผยข้อควำมจริงของผู้เอำประกั นภัยในส่วนที่
เป็นสำระสำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้
ผู้เอำประกัน ภัยท ำประกัน ภัย เกิน ควำมสำมำรถในกำรชำระเบี้ ยประกัน ภัย หรือเสนอขำยนอกเหนื อ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบำเหน็จ เพื่อเป็นกำรจูงใจให้เอำประกันภัย 7) ไม่
แนะนำให้ผู้เอำประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อทำสัญญำใหม่หำกทำให้ผู้เอำประกันภัยเสียประโยชน์
8) ไม่กล่ำวให้ร้ำยทับถมตัวแทนประกันชีวิต หรือบริษัทอื่น 9) หมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่
เสมอ และ 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงำม ทั้ งธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรม
แห่งอำชีวปฏิญำณ
3. แนวทำงปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่นำไปสู่
บริกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพ แบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักกำรเสนอขำยทั่วไป 2) กำรอธิบำยแบบ
ประกันชีวิต 3) กำรกรอกใบสมัคร และ 4) กำรจัดกำรเรื่องกำรรับเงินจำกผู้เอำประกันภัย
4. กรณีศึกษำของแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษำ
ด้ ำ นกำรให้ บ ริก ำรที่ ดี อ ย่ ำ งสม่ ำเสมอและชี้ แ จงผู้ เอำประกั น ภั ย ทรำบถึ ง สิ ท ธิ แ ละหน้ ำ ที่ เพื่ อ รั ก ษำ
ผลประโยชน์ของผู้เอำประกันภัย 2) กรณีศึกษำด้ำนกำรเปิดเผยข้อควำมจริงของผู้เอำประกันภัยในส่วนที่

รมการกำกับและส่งเสริ
รกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
า นภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิมทการประกอบธุ
ธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
บและส่ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
เป็นสำระสำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษำด้ำน
กำรไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยทำประกัน ภัยเกินควำมสำมำรถในกำรชำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
่ 1.1 จานวนบริษัทประก
ขำยนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบำเหน็ตารางที
จเพื่อเป็
น
กำรจูงใจให้เอำประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ

บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต
วัตถุประสงค์
ประกันวินาศภัย
เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ
ประกันสุขภาพ
1. อธิบำยองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกันชีวิตได้ ประกันภัยต่อ
2. อธิบำยจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติทดี่ ีของตัวแทนประกันชีวิตได้ - ประกันชีวิต
3. วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัตทิ ี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้ - ประกันวินาศภัย
รวม

จดทะเบียนในประเทศไทย
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ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัท
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจป

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

6-4

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
บัติที่ดีในการให้
คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกั
นชีวิต บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
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เรื่องที่ 6.1
องค์ ประกอบทีจ่ ะทาให้ เกิดการทุจริตของตัวแทนประกันชีวติ

ญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษำด้ำน
ะให้ผู้เอำประกันภัยทำประกัน ภัยเกินควำมสำมำรถในกำรชำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบำเหน็จเพื่อเป็น
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ

ปั จจุ บั น เรำมั กได้ ท รำบข่ำวกำรทุ จริตเกิด ขึ้ น มำกมำยทั้ งในภำคเอกชนและรำชกำรจำกสื่ อต่ ำง ๆ ทั้ งใน
จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ
ประเทศและต่ำงประเทศ จึงทำให้ภำคเอกชนและภำครัฐต่ำงลุกขึ้ นมำรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่ นและหำทำง
ะกอบที่จะทำให้เกิดป้กำรทุ
ตของตั
ชีว่อิตมิได้ให้เกิดควำมเสียหำยทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมของประเทศในที่สุด และปัจจุบัน
องกัจนริในเรื
่องนีว้อแทนประกั
ย่ำงจริงจันงเพื
รรณและแนวทำงปฏิ
บัติทจดี่ ริีขตองตั
นชีวิตได้
กำรทุ
ในรูวปแทนประกั
แบบของนโยบำยและกำรประพฤติ
ผิ ด ในองค์ ก รยั ง คงเป็ น ปั ญ หำและควำมเสี่ ย งอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
ำงปฏิบัตทิ ี่ดีในกำรให้
บริกำรของตัำงยิ
วแทนประกั
นชีวิตได้นของปัญหำทำงธุรกิจที่เพิ่มมำกขึ้น และกำรควบคุมภำยในที่อำจอ่อนแอลง จนทำ
โดยเฉพำะอย่
่งภำยใต้ควำมกดดั
ให้เกิดโอกำสในกำรทุจริตได้

1. ความหมายของการทุจริต

ควำมหมำยของกำรทุจริตตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 1 ซึ่งกำหนดว่ำ “โดยทุจริต” หมำยควำมว่ำ
เพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยสำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยในที่นี้จะเน้นในเรื่องกำรทุจริตใน
ตำแหน่งหน้ำที่ของกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเรียกว่ำกำรทุจริตในตำแหน่งหน้ำที่ (Occupational Fraud) และให้คำนิยำมว่ำ
“กำรที่บุคคลใดใช้อำนำจในหน้ำที่กำรงำนของตนก่อให้เกิดลำภอันมิควรได้ หรือกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลหรือทรัพย์สิน
ขององค์กรโดยผิดวัตถุประสงค์”
กำรทุจริตโดยใช้ตำแหน่งหน้ำที่มีมำนำนแล้ว แต่ไม่มีกำรกำหนดกฎเกณฑ์หรือมำตรกำรในกำรป้องกันหรือ
ตรวจสอบกำรทุจริตประเภทนี้อย่ำงจริงจังและชัดเจน จนกระทั่งหลังเกิดเหตุกำรณ์ ที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกคือ
บริษั ท Enron และ WorldCom ตกแต่งบัญ ชีจนต้องปิด กิจกำร สถำบัน ผู้ส อบบั ญ ชีรับ อนุ ญ ำตแห่งสหรัฐอเมริกำ
(American Institute of Certified Public Auditors – AICPA) จึ งได้ ป ระกำศมำตรฐำนกำรสอบบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 82
(SAS No.82) เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบกำรทุจริตในองค์กรและตำมด้วยมำตรฐำนกำรสอบบัญชีฉบับที่ 99 (SAS
No.99) ให้ผู้สอบบัญชีตรวจหำกำรทุจริตจำกงบกำรเงิน ด้วย สำหรับประเทศไทยได้มีกำรประกำศมำตรฐำนกำรสอบ
บัญชีหมวดที่ 240 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจหำกำรทุจริตจำกงบกำรเงิน
กำรทุจริตในตำแหน่งหน้ำที่ (Occupational Fraud) กำรทุจริตประเภทนี้ในภำคเอกชนมีหลำยลักษณะ เช่น
กำรค้ำหุ้น โดยใช้ข้อมู ลภำยในเพื่ อแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพ ย์ (Insider Trading Fraud) กำร
ยักยอกเงิน (Embezzlement) กำรทำใบเสร็จรับเงินเท็จ (False Billing Schemes) กำรทุจริตเกี่ยวกับหลักทรัพ ย์
(Securities Fraud) กำรปลอมแปลงลำยมือหรือเอกสำร (Forgery) เป็นต้น

รมการกำกับและส่งเสริ
รกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
า นภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิมทการประกอบธุ
ธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
บและส่ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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บริาหรั
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2. ประเภทของการทุจริตโดยใช้ ตาแหน่ งหน้ าที่
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1

กำรทุจริตโดยใช้ตำแหน่งหน้ำที่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประก
2.1 การยักยอกทรั พย์ สิน (Asset Misappropriation) เป็นกำรทุจริตที่พบเห็นได้ทั่วไป โดยเป็นกำรยักยอกเงิน
สดและทรัพย์สินอื่น ๆ กำรทุจริตประเภทนี้จะเป็นกำรขโมยหรือนำทรัพย์สนิ ของบริบริษษัทัทไปใช้
ในทำงทีร่ผกิิดจ เช่น จดทะเบี
กำรขโมยยนในประเทศไทย
ทีป่ ระกอบธุ
ทรัพย์สิน กำรนำเครื่องเขียนแบบพิมพ์หรืออุปกรณ์ของหน่วยงำนไปใช้เป็นประโยชน์ประกั
ส่วนตันวชีวกำรน
ิต ำค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว 22
มำเบิกจำกบริษัท เป็น ต้น ตัวอย่ำงที่เกี่ยวกับ กำรยั กยอกทรัพ ย์สิน ของตัวแทนประกั
นชีนววิิตนาศภั
เช่นยนำยเอ็มตกลงท ำ 51
ประกั
ประกันชีวิต และได้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่ำนนำยหนุ่ยซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิต แต่นำยหนุ
ได้ออกหลักฐำนกำรรับ 4
ประกัน่ยสุไม่ขภาพ
เงินค่ำเบี้ยประกันภัย เพรำะนำยหนุ่ยเห็นว่ำกำรชำระเบี้ยประกันภัยมีระยะเวลำผ่อประกั
นผันน30
ภัยต่วัอน จึงนำเงิ นนั้นไปใช้
ส่วนตัวก่อนและนำส่งบริษัทภำยหลัง โดยไม่เกินระยะเวลำผ่อนผัน
1
- ประกันชีวิต
- ประกันวินาศภัให้ยกับตนเองหรือ 1
2.2 การคอรั ปชั่น (Corruption) เป็นกำรทุจริตโดยใช้อำนำจหน้ำที่งำนแสวงหำผลประโยชน์
รวมษัทจำหน่ ำยสินค้ำหรือ 79
ผู้อื่นโดยมิชอบ เช่น กำรรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจำกบริษัทที่มำประมูลงำน หรือจำกบริ
กำรมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ เป็นต้น ตัวอย่ำงที่เกี่ยวกับกำรคอรัปชั่นของตัวแทนประกันชีวิต เช่น นำยธันวำกับ
นำยมังกร ทั้งสองคนเป็นผู้จัดกำรภำคของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงกำรประชำสัมพันธ์สิทธิ
สานักงานคณะกรรมการก
บและส่วงเตอร์
เสริมการประกอบธุ
ประโยชน์ของกำรทำประกันชีวิต โดยได้ขอสนับสนุนงบประมำณกำรจัทีด่มบูา:ธแสดงสิ
นค้ำจำกบริษัทากัคอมพิ
ที่บริษัท รกิจประกันภัย
ของตนใช้บริกำรอยู่ ได้เงินสนับสนุนโครงกำรมำจำนวน 20,000 บำท แต่ เมื่อถึงเวลำจัดโครงกำรจริง ๆ นำยธันวำกับ
2.2ยง รายชื
นำยมังกรได้นำเงินสดมำแบ่งกันคนละครึ่ง และนำไปเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดบูธเพี
5,000่อบริ
บำทษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
บริษัทจริเป็ตนโดยกำรแก้
บริษัทที่รับไขข้
ประกั
ยโดยตรง น23ของ
บริษัท และเป็นบริษัท
2.3 การทุจริ ตในงบการเงิน (Fraudulent Statements) เป็นกำรทุ
อมูนลภัในงบกำรเงิ
ดังตารางที
่ 1.2 น เพื่อให้ผู้ลงทุนหรือ
บริษัท เช่น กำรแสดงรำยรับสูงกว่ำที่ควรจะเป็น กำรแสดงรำยจ่ำยหรืและชื
อหนี้ส่อินเต็ต่มำกว่
ำที่ควรจะเป็
ผู้ใช้งบกำรเงินเห็นว่ำผลกำรดำเนินงำนของบริษัทดี มีผลกำไรสูงอำจส่งผลให้หุ้นของบริษัทมีรำคำสูงขึ้น หรืออำจแก้ไข
งบกำรเงินเนื่องจำกพนักงำนผู้นั้นยักยอกทรัพย์สินของบริษัท เป็นต้น แต่กำรที่จะกระทำเช่นนี้ได้ บุคคลนั้นจะต้องมี
อำนำจหน้ำที่ในงำนนั้น ๆ มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถเข้ำไปแก้ไขข้อมูลในระบบปฏิบัติงำนได้ ตัวอย่ ำงที่เกี่ยวกับกำรทุจริต
ในงบกำรเงินของตัวแทนประกันชีวิต เช่น ตัวแทนประกันชีวิตได้ปลอมแปลงแก้ไขตั วเลขในงบกำรเงินจำกรำยงำน
ประจำปีเพื่อนำไปให้ลูกค้ำผู้มุ่งหวังดู โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรขำยประกันกลุ่มให้กับพนักงำนบริษัทเป้ำหมำย และ
ผู้บริหำรบริษัทนั้นเข้ำใจว่ำบริษัทประกันชีวิตที่ตัวแทนประกันชีวิตนำรำยละเอียดมำนำเสนอนั้น มีฐำนะทำงกำรเงิน
แข็งแกร่งตำมตัวเลขที่ตัวแทนประกันชีวิตปลอมแปลงแก้ไข ทั้ง ๆ ที่ปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตนั้นมีฐำนะกำรเงินที่
อ่อนแอ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจป

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
บัติที่ดีในการให้
คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกั
นชีวิต บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
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ญเพื่อกำรพิจำรณำรั3.บประกั
ภัย หรืจอริเพืตในองค์
่อควำมสมบู
ปัจจัยนการทุ
กร รณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษำด้ำน
ะให้ผู้เอำประกันภัยทำประกัปันจภัจัยยเกิกำรทุ
นควำมสำมำรถในกำรช
ำระเบีน้ยรูประกั
นภัยมัหรื
อเสนอ
จริตในองค์กรไม่ว่ำจะเป็
ปแบบใด
กจะเกิ
ดจำก 3 ปัจจัยที่เรียกว่ำสำมเหลี่ยมทุจริต (The
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
4) กรณี
ศึกษำด้แสดงดั
ำนกำรไม่
ลดหรื
Fraud
Triangle)
งภำพที
่ 6.2อเสนอที่จะลดค่ำบำเหน็จเพื่อเป็น
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ

จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ
ะกอบที่จะทำให้เกิดกำรทุจริตของตัวแทนประกันชีวิตได้
รรณและแนวทำงปฏิบัติทดี่ ีของตัวแทนประกันชีวิตได้
ำงปฏิบัตทิ ี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้

มีโอกาสในการ
กระทาผิด

สามเหลี่ยม
ทุจริต
มีความกดดันหรือ
แรงจูงใจ

มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่
ทาให้ผู้กระทามี
ความรู้สึกดีขึ้น

ภาพที่ 6.2 สามเหลีย่ มทุจริต (The Fraud Triangle)

จำกภำพที่ 6.2 ปัจจัยกำรทุจริตในองค์กรมีดังนี้
3.1 มีความกดดันหรื อแรงจูงใจ (Motivation) ผู้ทุจริตมีควำมกดดันหรือมีแรงจูงใจให้กระทำกำรทุจริตซึ่งอำจ
เกิดจำก
1) ความกดดันในการปฏิ บัติงาน เช่น กิจกำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยโดยใช้วัดผลลัพธ์ทำง
กำรเงินระยะสั้น เช่น ยอดขำยหรือผลกำไรสูงเกินไป และหำกปฏิบัติไม่ได้จะถูกลงโทษ เป็นต้น จึงมักเป็นควำมกดดัน
ให้ทุจริตโดยกำรแก้ไขรำยงำนและตัวเลขบัญชี
2) ความกดดันและแรงจู งใจส่ วนตัว เช่น ควำมเดือดร้อนทำงกำรเงิน เฉพำะหน้ำ หรือจำกอุปนิ สัย
ส่วนตัว เช่น ติดกำรพนัน สุรุ่ยสุร่ำย เป็นคนฉลำดแกมโกง เป็นต้น
3.2 มีโอกาสในการกระทําผิด (Opportunity) ได้แก่ โอกำสในกำรกระทำทุจริต โอกำสที่จะปกปิดกำรกระทำ
และโอกำสที่จะแปลงสภำพทรัพย์สินที่ได้จำกกำรทุจริต โอกำสในกำรกระทำผิดอันเกิดจำกจุดอ่อนในกำรควบคุม
ภำยในที่จะป้องกันและค้นพบกำรทุจริตให้ทันกำล ขำดกำรแบ่งแยกหน้ำที่ที่มีควำมเสี่ยงต่อควำมเสียหำยขององค์กร
กำรละเมิดหรือยกเว้นกำรควบคุมไม่ต้องได้รับกำรตรวจสอบ ขำดกำรควบคุมกำรเข้ำถึงทรัพย์สินสภำพคล่องและ
ระบบสำรสนเทศสำคัญ ส่วนจุดอ่อนที่ขำดกำรควบคุมแบบค้นพบ เช่น ไม่มีระบบร่องรอยกำรตรวจสอบ (Audit Trail)
ทำให้สำมำรถทำควำมผิดได้โดยไร้ร่องรอยหรือตรวจพบยำก ไม่มีระบบกำรควบคุมแบบอัตโนมัติที่จะค้นพบได้ในเวลำ
เกิดจริง ไม่มีกำรตรวจนับทรัพย์สินและกำรกระทบยอดบัญชีสำคัญทุกเดือน เป็นต้น
3.3 มี ข้ อ อ้ างหรื อเหตุ ผ ลที่ ทํ าให้ ผ้ ูก ระทํ ามี ค วามรู้ สึก ดีขึ้น (Rationalization) เช่ น อ้ ำงด้ำนควำมจำเป็ น
เดือดร้อนส่วนตัว อ้ำงว่ำเป็นประเพณีทำงธุรกิจ ไม่ทรำบว่ำเป็นควำมผิดเพรำะเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ทำ หรืออ้ำงว่ำทำเพื่อ

รมการกำกับและส่งเสริ
รกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
า นภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิมทการประกอบธุ
ธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
บและส่ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-6 บคูัต่มิทือี่ดปฏิ
บัติงานส
บตัวอแทนประกั
วิต
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
ีในการให้
บริาหรั
การพร้
มทั้งกรณีศนึกชีษา
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
ประโยชน์ส่วนรวม เช่น ตกแต่งงบกำรเงินให้มีผลกำไรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพอใจเพรำะได้รับเงินปันผลและรำคำหุ้นสูง หรือ
อ้ำงว่ำทำเพื่อไม่ให้กิจกำรล้มละลำย เป็นต้น
นอกจำกนี้ พฤติกรรมและลักษณะเฉพำะของบุคคลอำจบ่งบอกถึงสัญญำณที่จะทำกำรทุจริตได้เช่นตารางที
กัน ดัง่ นั1.1้น จานวนบริษัทประก
ผู้บริหำรขององค์กรควรให้ควำมสำคัญในพฤติกรรมที่เป็นสำเหตุให้พนักงำนทำกำรทุจริต เพื่อที่จะสืบหำพนักงำนที่มี
ษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
พฤติกรรมเช่นนั้นและมำตรกำรป้องกันกำรเกิดกำรทุจริต เพรำะจะมีผลดีต่อองค์บริกรมำกกว่
ำที่จะตรวจพบกำรทุ
จริต
ประกันชีวิต
22
ภำยหลัง เนื่องจำกทำให้กำรทุจริตในองค์กรลดน้อยลงรวมถึงกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีด้วย
ประกันวินาศภัย
51
ทั้งนี้ เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็สำมำรถกระตุ้นให้พนักงำนกระทำทุจริตได้ ดังนั้นกำรปิดโอกำสในกำรก่อกำร
ประกันสุขภาพ
4
ทุจริตโดยกำรเสริมจุดแข็งของกำรควบคุมภำยในนั้น จะเป็นกำรสร้ำงเกรำะป้องกันให้กับบริษัทได้เป็นอย่ำงดี
ประกันภัยต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้บริหำรระดับสูงมีควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดีอยู่แล้วต่อผลกระทบจำกกำรทุจริตต่อ
1
- ประกันชีวิต
บริษัทไม่ว่ำจะเป็นจำกระดับไหนในองค์กร แต่พนักงำนระดับกลำงและระดับล่ำงนั้นอำจมี
ค
วำมไม่
ช
ด
ั
เจนต่
อ
ผลกระทบ
- ประกันวินาศภัย
1
ดังกล่ำว ดังนั้น ผู้ที่ ปฏิบั ติหน้ ำที่ ผู้ บริหำรระดับ สูง (Tone at the Top) จึงต้องมี ควำมชัดเจนและควรมุ่งเน้ น กำร
รวม
79
เสริมสร้ำงจิตสำนึกให้กับพนักงำนในทุกระดับ

4. การบริหารความเสี่ ยงจากการทุจริต

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

กำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต มี 3 ขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่
2.2 รายชื
บรินษผ่ทั ำนระบบกำรควบคุ
ประกันชีวิตในประเทศไทย
ปัจจุบันจ
4.1 การป้ องกัน (Prevention) กำรพิจำรณำควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตและหำวิ
ธีป้อ่องกั
ม
บริษ่องดั
ัท เป็
ษัทำทีงต่่รับอเนื
ประกั
นภัยโดยตรง
23 ำบริ
ภำยในเพื่อไม่ให้กำรทุจริตเกิดขึ้น โดยควรจัดฝึกอบรมให้กับพนักงำนในเรื
งกล่นบริ
ำวอย่
่อง กำรส่
งสัญญำณว่
มี ษัท และเป็นบริษัท
เต็มดดัทงตารางที
่ 1.2 Intelligence เพื่อ
กำรเฝ้ำติดตำมปัญหำกำรทุจริตถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย บำงบริษัทและชื
ได้มีก่อำรจั
ำ Corporate
ตรวจสอบ เฝ้ำติดตำมและเก็บข้อมูลในเรื่องของกำรดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงำนและฝ่ำยบริหำรกันเลยทีเดียว
4.2 การตรวจจับ (Detection) กำรพบทุ จริต ภำยในองค์กรมักจะมำจำกกำรให้ ข้อมู ลของพนั กงำนหรือที่
เรียกว่ำ Whistle Blowing จึงเป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรเเจ้งกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งควรจะต้องมีหลำยช่อง
ทำงกำรติดต่อ ที่สำคัญที่สุดคือบริษัทจะต้องสำมำรถรักษำควำมลับและรับรองควำมปลอดภัยให้กับผู้แจ้งได้
4.3 การตอบสนอง (Response) โดยตอบสนองในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น บทลงโทษที่เข้มงวด พนักงำนที่ทุจริต
จะต้องรับผิดชอบและถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเป็นกำรส่งสัญญำณถึงควำมจริงจังของฝ่ำยบริหำร ขั้นตอนกำรสืบสวน
และกำรตั้งคณะกรรมกำรเพื่อหำข้อสรุปต้องมีควำมชัดเจนและยุติธรรม เพื่อป้องกันกำรถูกฟ้องกลับว่ำมีกำรกล่ำวหำ
อย่ำงไม่ถูกต้อง ประเด็นที่น่ำสนใจอีกประกำรหนึ่งจำกกำรเสวนำคือสัญญำณเตือนภัยต่ำง ๆ ซึ่งอำจนำไปสู่กำรทุจริต
เช่น กำรจัดโครงสร้ำงบริษัทที่ซับซ้อนซึ่งยำกต่อกำรตรวจสอบ กำรมีบริษัทในกลุ่มจดทะเบียนในประเทศที่ไม่โปร่งใส
กำรขออนุมัติเงินกู้โดยไม่ผ่ำนคณะกรรมกำร กำรมีอำนำจเบ็ดเสร็จในกำรกระทำธุรกรรมในนำมบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
คณะกรรมกำรบริษัทถูกจำกัดอำนำจในกำรควบคุมดูแล กำรเชื่อใจและมอบหมำยควำมรับผิดชอบให้กับผู้ปฏิบัติงำน
เพียงคนเดียวโดยขำดกำรตรวจสอบ กำรขำดกำรแบ่งแยกหน้ำที่ที่ดี ขำดกำรป้องกันในกำรควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยในที่เพียงพอ เป็นต้น

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจป

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
บัติที่ดีในการให้
คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกั
นชีวิต บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
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ญเพื่อกำรพิจำรณำรั5.บประกั
ย หรือจเพืริ่อตควำมสมบู
รณ์แห่งกรมธรรม์
3) กรณีศึกษำด้ำน
ตัวอย่นาภังการทุ
ของตัวแทนประกั
นชีวติ และบทลงโทษ
ะให้ผู้เอำประกันภัยทำประกัตันวภัอย่ยำเกิงกำรทุ
นควำมสำมำรถในกำรช
ำระเบี
นภัย หรือเสนอ
จริตของตัวแทนประกั
นชี้ยวิตประกั
และบทลงโทษ
มีดังนี้
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณี
ำนกำรไม่ลดหรื
อเสนอที
่จะลดค่
ำบ่นำเหน็
เป็น
1) ผูศ้เึกข้ษำด้
ำทดสอบควำมรู
้ โดยยิ
นยอมให้
บุคคลอื
เข้ำรัจบเพืท่อำกำรสอบแทน
ผู้กระทำกำรทุจริตและผู้ยินยอมต้อง
ประกันภัย และ 5)ถูกรณี
ำนกำรหมั
กษำหำควำมรู
ชำชีญ
พเพิ
่มเตินมตัอยู
่เสมอ นชีวิต มีกำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วันที่ได้
กตัดศสิึกทษำด้
ธิ์กำรเข้
ำสอบวั่นดศึควำมรู
้เพื่อขอรั้ใบนวิใบอนุ
ำตเป็
วแทนประกั

กระทำผิด
2) ตัวแทนประกันชีวิตนำเบี้ยประกัน ภัยของผู้เอำประกันภัยไปใช้ส่วนตัว เช่น นำย ก. ตกลงทำประกันชีวิต
จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ
และได้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่ำน นำย ข. ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตมำโดยตลอด ต่อมำนำย ข. เห็นว่ำ กำรชำระเบี้ย
ะกอบที่จะทำให้เกิดประกั
กำรทุจนริภัตยของตั
วแทนประกั
นชีนวิต30
ได้ วัน จึงนำเงินนั้นไปใช้ส่วนตัว และไม่สำมำรถนำเบี้ยประกันภัยส่งบริษัทภำยใน
มีระยะเวลำผ่
อนผั
รรณและแนวทำงปฏิ
บัติทดี่ ีของตั
วแทนประกั
ชีวิตก.ได้ไม่สำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้เนื่องจำกสัญญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำลขำดผล
ระยะเวลำที
่กำหนด
ทำให้นำย
ำงปฏิบัตทิ ี่ดีในกำรให้
ำรของตั
นชีนวชีิตวได้ิตและผู้เอำประกันภัยร่วมกันฟ้องร้องเอำผิดตัวแทนประกันชีวิตฐำนยักยอกทรัพย์
บังบคัริบกจำกนั
้นทัว้งแทนประกั
บริษัทประกั
3) ตัวแทนประกันชีวิตยักยอกเบี้ยประกัน ภัย ทำให้ หัวหน้ำหน่วยของตัวแทนประกัน ชีวิตที่สังกัดอยู่ต้อง
รับผิดชอบโดยกำรร่วมชดใช้เบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอำประกันชีวิต จำกนั้นทั้งหัวหน้ำหน่วยของตัวแทนประกันชีวิต
ดังกล่ำว และผู้เอำประกันภัยร่วมกันฟ้องร้องเอำผิดตัวแทนประกันชีวิตดังกล่ำวฐำนยักยอกทรัพย์

6. บทลงโทษตามพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ

ตำมพระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มำตรำ 81 นำยทะเบียนมีอำนำจสั่ง
เพิกถอนใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่ำตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยกำรกระทำดังต่อไปนี้
1) กระทำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้
2) ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่นำยทะเบียนหรือคณะกรรมกำรประกำศกำหนด
3) ขำดคุณสมบัติตำมมำตรำ 69 หรือมำตรำ 72 แล้วแต่กรณี
4) ดำเนินงำนทำให้เกิดหรืออำจทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำประกัน ภัย ผู้รับ ประโยชน์ ตำมกรมธรรม์
ประกันภัย หรือประชำชน

รมการกำกับและส่งเสริ
รกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
า นภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิมทการประกอบธุ
ธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
บและส่ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-6 บคูัต่มิทือี่ดปฏิ
บัติงานส
บตัวอแทนประกั
วิต
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
ีในการให้
บริาหรั
การพร้
มทั้งกรณีศนึกชีษา
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1

เรื่องที่ 6.2
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดขี องตัวแทนประกันชีวติ

ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประก

บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
ประกันชีวิต
22
ตัวแทนประกันชีวิตคือคนสำคัญหรือทัพหน้ำของธุรกิจประกันภัยในกำรสร้ประกั
ำงภำพพจน์
นวินาศภัทยี่ดีของธุร กิจและมี 51
ส่วนสำคัญในกำรสร้ำงสรรค์ธุรกิจ และธุรกิจประกันภัยจะเติบโตอย่ำงมีคุณภำพได้กประกั
็ต่อเมืน่ อสุมีขตภาพ
ัวแทนประกันชีวิตที่มี 4
คุณภำพและยึดมั่นในจรรยำบรรณ
ประกันภัยต่อ
1
- ประกันชีวิต
- ประกันวินาศภัย
1
1. จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวติ
รวม
79

จรรยำบรรณของตัวแทนประกันชีวิตเป็นแนวทำงและเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ บุคคลในอำชีพประพฤติปฏิบัติงำน
อย่ำงมีคุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภำพลักษณ์ที่ดีของอำชีพตัวแทนประกันชีวิต โดยที่มำของจรรยำบรรณของตัวแทน
ประกันชีวิตนั้น บำงบริษัท จะนำเอำไปใช้สำหรับกำรปฏิญำณตนของตั
วแทนประกันชีวิต และนิยมเรียกสั้น ๆ ว่ำ
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
“จรรยำบรรณ 10 ประกำร” ดังนี้
1) มีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอำประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอำชีพ
2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
2) ให้บริกำรที่ดีอย่ำงสม่ำเสมอและชี้แจงให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่เพื่อรักษำผลประโยชน์
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัท
ของผู้เอำประกันภัย
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2
3) รักษำควำมลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอำประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก
4) เปิดเผยข้อควำมจริงของผู้เอำประกันภัยในส่วนที่เป็นสำระสำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อ
ควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์
5) ไม่เสนอแนะให้ผู้เอำประกันภัยทำประกัน ภัยเกินควำมสำมำรถในกำรชำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอขำย
นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบำเหน็จเพื่อเป็นกำรจูงใจให้เอำประกันภัย
7) ไม่แนะนำให้ผู้เอำประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อทำสัญญำใหม่หำกทำให้ผู้เอำประกันภัยเสียประโยชน์
8) ไม่กล่ำวให้ร้ำยทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น
9) หมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงำม ทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอำชีวปฏิญำณ
ดังนั้น จึงเป็นกำรสมควรที่จะได้ศึกษำรำยละเอียดของจรรยำบรรณตัวแทนประกันชีวิตทั้ง 10 ประกำร ดังนี้

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจป

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
บัติที่ดีในการให้
คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกั
นชีวิตบริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
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ญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันจรรยาบรรณข้
ภัย หรือเพื่อควำมสมบู
อที่ 1 รณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษำด้ำน
ะให้ผู้เอำประกันภัยทำประกัมีนคภัวามชื
ยเกิน่อควำมสำมำรถในกำรช
นภัอ่ ยนร่หรืวอมอาชี
เสนอพ
สั ตย์ ต่อผู้เอาประกันภัำระเบี
ย บริษ้ยทั ประกั
และเพื
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณี
ึกษำด้ำนกำรไม่
อเสนอที่จบะลดค่
จเพื่อเป็่ อนสั ต ย์ สุ จ ริต ต่ อผู้ ที่ เกี่ย วข้อ งทุ กฝ่ ำ ย ไม่ ว่ ำ ผู้ เอำ
ตั วศแทนประกั
น ชี วิ ตลทีดหรื
่ ดี ควรจะปฏิ
ั ติ ห น้ ำ ทีบ่ ดำเหน็
้ ว ยควำมซื
ประกันภัย และ 5)ประกั
กรณีศนึกภัษำด้
่นศึกษำหำควำมรู
นวิษชัทำชีไม่
พเพิ
่มเติมอยู่เสมอ
ย เพืำ่อนกำรหมั
นตัวแทนประกั
นชีวิตหรือ้ใบริ
หลอกลวงเพื
่อให้ฝ่ำยใดได้ประโยชน์ในสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรได้ ต้องชี้แจง
ผลประโยชน์และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้ผู้เอำประกันภัยทรำบโดยไม่ปิดบัง อันจะนำมำซึ่งภำพพจน์ที่ดีของธุรกิจ
ประกันชีวิต
จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ จรรยาบรรณข้ อที่ 2
ะกอบที่จะทำให้เกิดกำรทุจริตให้ของตั
แทนประกั
นชีวา่ เสมอและชี
ิตได้
บริกวารที
่ดีอย่ างสม
้แจงให้ ผ้ ูเอาประกันภัยทราบถึงสิ ทธิและหน้ าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของ
รรณและแนวทำงปฏิ
บัติทดี่ ีของตั
ผู้เอาประกั
นภัยวแทนประกันชีวิตได้
ำงปฏิบัตทิ ี่ดีในกำรให้บริกำรของตั
วแทนประกั
ตัวแทนประกั
นชีวนิตชีทีว่ดิตีตได้้องให้บริกำรแก่ผู้เอำประกันภัยอย่ำงสม่ำเสมอ ทั้งก่อนและหลังกำรขำยประกันชีวิต
คือต้องแนะนำชี้แจงให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่ของผู้เอำประกันภัยที่ต้องกระทำ เช่น หน้ำที่กำรชำระ
เบี้ยประกันภัย ต้องชำระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตำมกำหนด หำกมีเหตุจำเป็นที่ไม่สำมำรถชำระเบี้ยประกันภัยตรงตำม
กำหนดได้ ก็จะมีระยะเวลำผ่อนผันให้ตำมที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย (30 วันหรือ 60 วัน) เป็นต้น
ขณะเดียวกัน ต้องชี้แจงสิทธิที่ผู้เอำประกันภัยพึงมี เช่น กำรเรียกร้องผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ กำรใช้สิทธิ์ตำมมูลค่ำ
ในกรมธรรม์ หรือกำรขอตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์ เพื่อให้ผู้เอำประกันภัยนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจำกนี้
ต้องคอยติดตำมไถ่ถำมทุกข์สุขและพร้อมที่จะให้บริกำรแก่ผู้เอำประกันภัยเมื่อเขำต้องกำร
จรรยาบรรณข้ อที่ 3
รักษาความลับอันมิควรเปิ ดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษทั ต่ อบุคคลภายนอก
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องรักษำควำมลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอำประกันภัยหรือของบริษัท กำรเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นควำมลับของผู้เอำประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก เช่น กำรนำควำมลับหรือข้อมูลข่ำวสำรของ
ผู้เอำประกัน ภัยทั้ งเรื่องรำยละเอียดส่วนตัว รวมทั้ งฐำนะกำรเงินไปเปิ ดเผยต่อบุ คคลอื่ น ทำให้ควำมลับ ของผู้เอำ
ประกันภัยรั่วไหล เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยต่อบริษัทเพื่อกำรพิจำรณำรับประกัน ภัยและกำรจ่ำยสินไหมสินไหมทดแทน
และไม่นำควำมลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกหำกทำให้เกิดควำมเสียหำยหรือเสียชื่อเสียงต่อภำพลักษณ์
ของบริษัท
จรรยาบรรณข้ อที่ 4
เปิ ดเผยข้ อความจริ งของผู้เอาประกันภัยในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญเพื่อการพิจารณารั บประกันภัย หรื อเพื่อ
ความสมบูรณ์ แห่ งกรมธรรม์
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้เอำประกันภัยทรำบว่ำต้องกรอกข้อควำมในใบคำขอเอำประกัน ภัยให้ตรง
ตำมควำมเป็นจริงในส่วนที่เป็นสำระสำคัญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกัน ภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ กำร
ปกปิดควำมจริงอันเป็นสำระสำคัญของผู้เอำประกันภัย เช่น ผู้เอำประกันภัยป่วยเป็นโรคร้ำยแรง ประวัติบุคคลใน
ครอบครัวเคยป่วยด้วยโรคบำงโรค ถือเป็นส่วนที่สำคัญในกำรพิจำรณำรับประกัน ภัย ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับรู้อำจจะทำให้

รมการกำกับและส่งเสริ
รกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
า นภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิมทการประกอบธุ
ธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
บและส่ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-6 บัตคูิท่มี่ดือีใปฏิ
บัติงานส
บตัอวมทั
แทนประกั
ชีวิต
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
นการให้
บริกาหรั
ารพร้
้งกรณีศึกนษา
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
เรียกเก็บเบี้ยเพิ่มประกันภัยพิเศษหรือปฏิเสธไม่รับประกันภัยนั้น หำกบริษัททรำบควำมจริงในภำยหลังอำจใช้สิทธิ์บอก
ล้ำงโมฆียกรรม ทำให้ผู้เอำประกันภัยเสียประโยชน์จำกกำรทำประกันชีวิตได้
ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประก
จรรยาบรรณข้ อที่ 5
ไม่ เสนอแนะให้ ผ้ ขู อเอาประกันภัยทาประกันภัยเกินความสามารถในการชาระเบีย้ ประกันภัยหรือเสนอขาย
บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
นอกเหนือเงือ่ นไขแห่ งกรมธรรม์
ประกันชีวิต
22
ตัวแทนประกันชีวิตที่ ดีไม่ควรเสนอแนะผู้เอำประกันภัยทำประกัน ภัยเกินประกั
ควำมสำมำรถในกำรช
ำระเบี
้
ย
นวินาศภัย
51
ประกันภัย กำรทำประกันชีวิตเกินควำมสำมำรถในกำรชำระเบี้ยประกันภัย จะทำให้ประกั
เกิดนผลเสี
ย
กั
บ
ธุ
ร
กิ
จ
ประกั
น
ภั
ย
สุขภาพ
4
โดยรวม ทำให้ผู้เอำประกันภัยไม่สำมำรถรักษำกรมธรรม์ไว้ได้จนครบกำหนดสัญญำประกั
มีผลให้
ผ
้
ู
เ
อำประกั
น
ภั
ย
ไม่
ไ
ด้
ร
ั
บ
นภัยต่อ
ประโยชน์ครบถ้วนตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ ส่วนบริษัทประกันชีวิตก็ต้องเสียโอกำสและขำดรำยได้
- ประกันชีวิตจำกเบี้ยประกันภัย 1
ที่ไม่สม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีผลต่อภำพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม ถึงแม้ว่ำจะเป็น- กำรขอซื
กำรประกั
ประกันวิน้อาศภั
ย นภัยจำก 1
ผู้เอำประกันภัยที่เกินควำมสำมำรถในกำรชำระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตก็ควรแนะน
รวมำให้ทำประกันชี วิตให้ 79
เหมำะสมกับรำยรับ-รำยจ่ำยและภำระต่ำง ๆ ของผู้เอำประกันภัยด้วย นอกจำกนี้แล้ว กำรเสนอขำยนอกเหนือเงื่อนไข
ในกรมธรรม์ซึ่งไม่มี ผลผูกพันตำมสัญ ญำ ท ำให้ผู้เอำประกัน ภัยเกิดควำมเข้ำใจผิดและไม่ได้รับผลประโยชน์ตำมที่
กงานคณะกรรมการก
ากันบและส่
ที่มนา:ภัสยานัและต่
ตัวแทนประกันชีวิตเสนอไว้ จะทำให้เกิดผลกระทบทำงลบต่อธุรกิจประกั
อตัวแทนประกั
ชีวิตด้งเสริ
วยมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จรรยาบรรณข้ อที่ 6
ไม่ ลดหรือเสนอที่จะลดค่ าบาเหน็จเพือ่ เป็ นการจูงใจให้ เอาประกันภัย 2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
ษัท เป็ดนรวมเป็
บริษัทนทีค่่รำับใช้ประกั
นภัในเบี
ยโดยตรง
บริษัทประกันชีวิตจ่ำยค่ำบำเหน็จให้กับตัวแทนประกันชีวิตด้บริ
วยกำรคิ
จ่ำยไว้
้ยประกั23นภับริ
ย ษัท และเป็นบริษัท
และชื
ดังตารางที
แล้ว ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตจึงควรตอบแทนบริษัทด้วยกำรให้บริกำรที
่ดีต่อเต็
ผู้ เมอำประกั
นภัย่ 1.2
ตัวแทนประกันชีวิตต้อง
ไม่คิดว่ำรำยได้ส่วนนี้มำจำกผู้เอำประกัน ภัยโดยตรง ซึ่งต้องจ่ำยคืนให้เขำไป เพรำะกำรลดค่ำบำเหน็จหรือแข่งขันกัน
ลดค่ำบำเหน็จ จะส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจที่จะให้กำรบริกำรที่ดีต่อผู้เอำประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตเองก็ไม่มีรำยได้ที่
เพียงพอต่อกำรยังชีพ จึงเป็นกำรทำลำยอำชีพตัวแทนประกันชีวิตในระยะยำว
จรรยาบรรณข้ อที่ 7
ไม่ แนะนาผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์ เดิมเพือ่ ทาสั ญญาใหม่ หากทาให้ ผ้ เู อาประกันภัยเสี ยประโยชน์
ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่แนะนำให้ผู้เอำประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์เดิมซึ่งมีผลบังคับแล้ว (เวนคืนกรมธรรม์)
หรือแปลงกรมธรรม์เป็นแบบมูลค่ำใช้เงินสำเร็จหรือมู ลค่ำขยำยเวลำเพื่ อมำซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ เพรำะกำรเลิก
กรมธรรม์และทำประกันภัยใหม่ ทำให้ผู้เอำประกันภัยเสียประโยชน์ เนื่องจำกเงินเวนคืนกรมธรรม์หรือผลประโยชน์
จำกกำรแปลงกรมธรรม์ คือมูลค่ำกรมธรรม์ที่ เหลือหลังจำกหั กค่ำใช้จ่ำยเริ่มต้น เมื่อสมัครท ำประกันชีวิต เช่น ค่ ำ
บ ำเหน็ จ ค่ ำอำกร ค่ ำตรวจสุ ขภำพ หรือค่ำ เล่ ม สั ญ ญำกรมธรรม์ เมื่ อเริ่ม ท ำประกัน ชี วิต ฉบั บ ใหม่ น อกจำกผู้ เอำ
ประกันภัยต้องเริ่มมีค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังต้องชำระเบี้ยประกันภัยสูงขึ้ นตำมอำยุ และกรณีที่ทำประกัน
สุขภำพ ระยะเวลำรอคอยจะเริ่มต้นนับใหม่ โรคที่เคยเรียกร้องค่ำสินไหมจำกสัญ ญำฉบับเดิมอำจจะไม่ได้รับควำม
คุ้มครอง เนื่องจำกจะกลำยเป็นโรคที่เป็นมำก่อนกำรทำสัญญำฉบับใหม่นี้ซึ่งเป็นข้อยกเว้น

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจป

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
บัติที่ดีในการให้
คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกั
นชีวิตบริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
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ญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันกรณี
ภัย ทหรืี่ผู้เออำประกั
เพื่อควำมสมบู
ณ์แห่งกรมธรรม์
3) กรณี
ศึกษำด้ำใหม่
ำน ตัวแทนประกันชีวิตควรให้คำแนะนำที่ถูกต้อง
นภัยต้อรงกำรยกเลิ
กกรมธรรม์
เดิมและท
ะให้ผู้เอำประกันภัยครบถ้
ทำประกั
ภัยำเกิละทิ
นควำมสำมำรถในกำรช
ำระเบีำให้
้ยประกั
ย หรือเสนอ
วนว่นำอย่
้งกรมธรรม์เดิม เพรำะจะท
ต้องเสีนภัยประโยชน์
จำกกำรเริ่มต้นใหม่
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบำเหน็จเพื่อเป็น
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้
ำนกำรหมั่นอศึทีก่ ษำหำควำมรู
้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ
จรรยาบรรณข้
8

ไม่ กล่ าวให้ ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวติ อืน่ หรือบริษทั อืน่
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีจะต้องไม่กล่ำวให้ร้ำยทับถมตัว แทนประกันชีวิตอื่นหรือบริษัทประกันชีวิตอื่น ในทำง
เสื่อมเสีย เช่น กล่ำวว่ำตัวแทนประกันชีวิตคู่แข่งชอบพูดโกหก เชื่อถือไม่ได้ ย้ำยบริษัทประกันชีวิตบ่อย ๆ ไม่มีบุคลิกที่
จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ
ำหรับวแทนประกั
กำรเป็นตัวนแทนประกั
ะกอบที่จะทำให้เกิดเหมำะสมส
กำรทุจริตของตั
ชีวิตได้ นชีวิต เพรำะตัวเตี้ย ชอบเล่นกำรพนัน ชอบเที่ยวกลำงคืน เป็นต้น นอกจำกนี้
ตัวบแทนประกั
วิตจะต้องไม่
รรณและแนวทำงปฏิ
ัติทดี่ ีของตันวชีแทนประกั
นชีวกิตล่ได้ำวให้ร้ำยบริษัทประกันชีวิตอื่น เช่น กล่ำวว่ำบริษัทประกันชีวิตอื่นจ่ำยเงินล่ำช้ำ ไม่
สนใจผู
อำประกัวนแทนประกั
ภัย หรือเป็นชีนวบริิตได้
ษัทประกันชีวิตที่เพิ่งเปิดใหม่ ยังไม่มีระบบกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพและตัวแทน
ำงปฏิบัตทิ ี่ดีในกำรให้
บริก้เำรของตั
ประกันชีวิตก็มีน้อย อำจทำให้ผู้เอำประกันภัยได้รับกำรบริกำรที่ไม่ดี หรือบอกว่ำทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต
คนไทยดีกว่ำ เพรำะบริษัทประกันชีวิตต่ำงประเทศเอำเปรียบคนไทย โดยนำเงินกำไรออกนอกประเทศ ทำให้ประเทศ
ไทยขำดดุล ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ถือว่ำผิดจรรยำบรรณทั้งสิ้น
จรรยาบรรณข้ อที่ 9
หมัน่ ศึกษาหาความรู้ ในวิชาชีพเพิม่ เติมอยู่เสมอ
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพ ทำให้ตัวเองมีควำมรู้ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดเวลำ กำรที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ แสดงให้เห็นว่ำ ตัวแทนประกันชีวิตรู้จัก
พัฒนำตนเองให้มีคุณ ภำพที่ดี สำมำรถนำไปให้บริกำรลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี กำรนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรบริกำร
ลูกค้ำ กล่ำวได้ว่ำตัวแทนประกันชีวิตมีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ ต่อสังคม และต่ออำชีพ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ใน
ที่นี้หมำยถึงสำมำรถให้บริกำรที่ดีและเชื่อถือได้ ทำให้ผู้ซื้อประกันชีวิตได้รับประโยชน์จำกตัวแทนประกันชีวิต ที่มีควำม
รอบรู้แ ละให้ ข้อแนะน ำที่ ดี ความรับ ผิ ด ชอบต่ อสั งคม หมำยถึงตั ว แทนประกัน ชี วิต ผู้ นั้ น จะรับ ใช้ สั งคมได้ อย่ ำงมี
ประสิท ธิภ ำพและสร้ำงสรรค์สังคม ความรับผิดชอบต่ออาชีพ หมำยถึงอำชีพ ตัวแทนประกัน ชีวิตเป็น อำชีพ อิสระ
เช่นเดียวกับอำชีพอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบวิชำชีพจะต้องใฝ่หำควำมรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ แม้ว่ำจะสอบผ่ำนตัวแทนประกันชีวิต
หรือมีวุฒิกำรศึกษำทำงด้ำนกำรประกันชีวิตก็ตำม จำเป็นอย่ำงยิ่งที่ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม
อย่ำสม่ำเสมอ เพรำะอำจมีกำรลื มเลือน อีกทั้งมีวิทยำกำรใหม่ ๆ เกิดขึ้นตำมกำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกำภิวัตน์
กำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมในวิชำชีพดังกล่ำวโดยปกติแล้วบริษัทประกันชีวิตจะให้ควำมสำคัญต่อกำรจัดให้มีกำร
อบรมตัวแทนประกันชีวิต ทั้งนี้เพรำะเมื่อตัวแทนประกันชีวิตมีควำมสำมำรถรอบรู้แล้ ว จะสำมำรถให้ข้อเสนอแนะแก่
ผู้ทำประกันชีวิต อันมีผลสืบเนื่องถึงชื่อเสียงและกำรขยำยธุรกิจของบริษัทในอนำคตด้วย ดังนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำกำรศึกษำ
หำควำมรู้เพิ่มเติมในวิชำชีพตัวแทนประกันชีวิต เป็นกำรขยำยแนวควำมคิดในกำรให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อประกันชีวิตและผู้ที่
สนใจจะทำประกันชีวิต ให้เห็นประโยชน์และคุณค่ำของกำรประกันชีวิต ซึ่งในบำงครั้งจำเป็นต้องมีกำรตอบข้อซักถำม
ของลูกค้ำหรือผู้สนใจ ตัวแทนประกันชีวิตก็จะสำมำรถตอบข้อซักถำมได้ถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริง กำรศึกษำหำ
ควำมรู้เพิ่มเติมนั้นมิได้จำกัดเฉพำะในวิชำชีพประกันชีวิตโดยตรงเท่ ำนั้น ยังสำมำรถหำควำมรู้เพิ่มเติมในด้ำนอื่น ๆ ได้

รมการกำกับและส่งเสริ
รกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
า นภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิมทการประกอบธุ
ธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
บและส่ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

1-6 บัตคูิท่มี่ดือีใปฏิ
บัติงานส
บตัอวมทั
แทนประกั
ชีวิต
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
นการให้
บริกาหรั
ารพร้
้งกรณีศึกนษา
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
เช่น ศิลปะกำรพูด เศรษฐกิจกำรเงิน เป็นต้น ด้วยเหตุที่วิชำชีพประกันชีวิตเป็นงำนบริกำรที่ ต้องใช้กำรพูดเพื่ออธิบำย
ให้ลูกค้ำเกิดควำมเข้ำใจ ดังนั้น กำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมด้ำนศิลปะกำรพูดก็จะช่วยให้ตัวแทนประกั นชีวิตสำมำรถ
ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประก
อธิบำยให้ลูกค้ำเข้ำใจง่ำยขึ้น ส่วนด้ำนกำรเงินนั้น นับวันก็จะมีควำมเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตมำกขึ้น ไม่
ว่ำจะเป็น
เรื่องของกำรวำงแผนเกษียณอำยุ วำงแผนกำรลงทุน และวำงแผนกำรเงินอื่น ๆ จึงควรมีกำรศึกษำควำมรู้เรื่องเหล่ำนี้
บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
เพิ่มเติมอย่ำงสม่ำเสมอ
ประกันชีวิต
22
จรรยาบรรณข้ อที่ 10
ประกันวินาศภัย
51
ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ประเพณีอนั ดีงาม ทั้งธารงไว้ ซึ่งเกียรติและคุณธรรมแห่
ง
อาชี
ว
ปฏิ
ญ
าณ
ประกันสุขภาพ
4
ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรจะดำเนินชีวิตตำมครรลองครองธรรมที่ดี กล่ำวคือประกั
ต้องประพฤติ
ต
นอยู
ใ
่
นศี
ล
ธรรม
นภัยต่อ
ประเพณี อัน ดี งำมโดยสม่ ำเสมอ ตัวแทนประกัน ชีวิต ที่ ดียั งต้อ งมีกำรยึด ถือประเพณี-อประกั
ั น ดีงนำมเป็
ชีวิต น แนวทำงในกำร 1
ประกอบอำชีพ โดยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อบริษัทประกั
นชีวนิตวิต้นนาศภั
สังกัยดและต่อผู้เอำ 1
- ประกั
ประกันภัยหรือลูกค้ำ กำรปฏิบัติตนดังกล่ำวจะทำให้ตัวแทนประกันชีวิตเป็นที่น่ำเชื่อถือและไว้
รวมวำงใจต่อลูกค้ำ และจะ 79
ทำให้ตัวแทนประกันชีวิตผู้นั้นมีควำมก้ำวหน้ำในหน้ำทีก่ ำรงำนในที่สุด นอกจำกนี้ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีจะต้องธำรงไว้
ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอำชีวปฏิญำณ คำว่ำ “อำชีวปฏิญำณ” หมำยถึงกำรที่ผู้ประกอบวิชำชีพตัวแทน
ประกันชีวิตจะต้องปฏิญำณต่อวิชำชีพ กล่ำวคือ ตั วแทนประกันชีวิตจะต้
นไม่ปฏิบัติสิ่งใด
อันงเสริ
อำจจะท
ำให้ รกิจประกันภัย
านักงานคณะกรรมการก
ากับๆและส่
มการประกอบธุ
ที่มา:อสงละเว้
เสื่อมเสียชื่อเสียงสถำบันประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัด เช่น กรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตย้ำยไปสังกัดบริษัท
ประกันชีวิตอื่นโดยกล่ำวหำว่ำบริษัทประกันชีวิตที่ตนสังกัดเดิมมีฐำนะกำรเงินไม่2.2มั่นคงรายชื
นอกจำกนี
ัวแทนประกั
นชีวิต
่อบริ ษทั ้ตประกั
นชีวิตในประเทศไทย
ปัจจุบันจ
จะต้องให้บริกำรหรือแนะนำใด ๆ ตำมควำมเป็นจริงด้วยควำมสำนึกบริ
ที่รษู้แัทละควรรู
คำแนะน
ำแก่บุคคลอื
่น ษัท และเป็นบริษัท
เป็นบริ้ ษและจะให้
ัทที่รับประกั
นภัยโดยตรง
23 บริ
เสมือนให้ตนเอง เช่น กำรนำเสนอขำยประกันชีวิตที่ผลประโยชน์ตรงกั
บควำมต้
และชื
่อเต็มดัองงกำรของลู
ตารางที่ 1.2กค้ำ และต้องคำนึงถึง
ควำมสำมำรถในกำรชำระเบี้ยประกันภัยด้วย ไม่เสนอขำยประกันชีวิตที่เกินควำมจำเป็นถึงแม้ว่ำลูกค้ำจะมีฐำนะร่ำรวย
หรือไม่ก็ตำม ถ้ำตัวแทนประกันชีวิตปฏิบัติตำมที่กล่ำวมำนี้ได้ ถือได้ว่ำอำชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอำชีพที่มีเกียรติ มี
ศักดิ์ศรี สมกับคุณประโยชน์และคุณค่ำที่ให้แก่ผู้เอำประกันภัยและสังคม

2. แนวทางปฏิบัตทิ ดี่ ขี องตัวแทนประกันชีวติ

ในระดับสำกลได้มีกำรกำหนดแนวทำงปฏิบัติที่ดีสำหรับตัวแทนประกันชีวิตเอำไว้ เพื่อให้สำมำรถทำงำนอย่ำง
มืออำชีพ ปฏิบัติหน้ำที่ได้ครบถ้วน ไม่มีปัญหำเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้มุ่งหวัง และทำให้
งำนที่ทำบรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
แนวทำงปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตสำมำรถแบ่งเป็น 4 หมวดใหญ่ได้ดังนี้
2.1 หลักการเสนอขายทั่วไป
1) เพื่อควำมเหมำะสม ตัวแทนประกันชีวิตควรมีกำรโทรศัพท์นัดหมำยกับผู้มุ่งหวังล่วงหน้ำก่อนกำร
เข้ำพบ หำกเป็นกำรเข้ำพบที่ผู้มุ่งหวังไม่ได้นัดมำ ตัวแทนประกันชีวิตควรโทรศัพท์ล่วงหน้ำไม่ต่ำกว่ำ 1 ชั่วโมงก่อนกำร
เข้ำพบ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจป

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
บัติที่ดีในการให้
คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกั
นชีวิตบริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
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ญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรื2)อเมื
เพื่อมีควำมสมบู
รณ์แ้มหุ่่งงหวั
กรมธรรม์
กรณีศงึกผูษำด้
ำนงว่ำ ตนสังกัดบริษัทใด พร้อมแสดงใบอนุญ ำต
กำรเข้ำพบผู
งครั้งแรก3)ควรแจ้
้มุ่งหวั
ะให้ผู้เอำประกันภัยตัทวแทนประกั
ำประกัน ภันยชีเกิวนิตควำมสำมำรถในกำรช
ำระเบีำกั
้ยประกั
นภังเสริ
ย หรืมกำรประกอบธุ
อเสนอ
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรก
บและส่
รกิจประกันภัย (คปภ.) ออกให้ด้วย
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึก3)ษำด้
นกำรไม่ลดหรื
่จะลดค่
่อเป็น น ชี วิต ให้ เหมำะกับ ควำมต้ องกำรและฐำนะ
ตั วำแทนประกั
น ชี วอิตเสนอที
ควรแนะน
ำให้ำบผู้ำเหน็
มุ่ งหวัจงเพื
ท ำประกั
ประกันภัย และ 5)ทำงกำรเงิ
กรณีศึกษำด้
ำนกำรหมัได้่นมศึำกที
กษำหำควำมรู
้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ
นของเขำให้
่สุด
4) ตัวแทนประกันชีวิตควรให้คำแนะนำเฉพำะเรื่องประกันชีวิตหรือเรื่องที่ตนมีควำมเชี่ยวชำญ ส่วน
เรื่องอื่น ๆ ควรแนะนำให้ผู้มุ่งหวังขอคำแนะนำจำกผู้เชี่ยวชำญอื่น
5) ตั วแทนประกัน ชีวิตต้ องรักษำข้อมู ลของผู้มุ่ งหวังเป็ น ควำมลับ โดยเปิ ด เผยเฉพำะข้อมู ลซึ่งเป็ น
จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ
อกำหนดที
่ผู้เอำประกั
นภัยนจะต้
งแถลงข้อควำมจริงเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัยของบริษัทเท่ำนั้น
ะกอบที่จะทำให้เกิดข้กำรทุ
จริตของตั
วแทนประกั
ชีวิตอได้
หำกมีกำรเสนอขำยกรมธรรม์
ควบกำรลงทุน ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่ำ
รรณและแนวทำงปฏิบัติทดี่ ีของตัว6)แทนประกั
นชีวิตได้
กรมธรรม์
ควบกำรลงทุ
นนี้แนตกต่
งจำกรูปแบบกรมธรรม์ทั่วไปอย่ำงไร
ำงปฏิบัตทิ ี่ดีในกำรให้
บริกำรของตั
วแทนประกั
ชีวิตำได้
7) ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่วิจำรณ์บริษัทประกันชีวิตอื่นอย่ำงไม่เป็นธรรม
8) ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม
9) ให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องแก่ผู้เอำประกันภัย
2.2 การอธิบายแบบประกันชีวิต
1) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยเงื่อนไขของสัญญำประกันชีวิตที่ตนกำลังนำเสนอขำยให้ผู้มุ่งหวัง
เข้ำใจอย่ำงถูกต้องชัดเจน
2) ตัวแทนประกัน ชีวิตต้องอธิบ ำยข้อจำกัด รวมถึงข้อยกเว้ นกำรคุ้ม ครองของกรมธรรม์ฉบั บนั้ นให้
ผู้มุ่งหวังเข้ำใจ
3) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยว่ำสัญญำประกันชีวิตเป็นสัญญำระยะยำว พร้อมชี้ถึงผลเสียของกำร
ยกเลิกกรมธรรม์ก่อนกำหนดด้วย
4) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยให้ชัดแจ้งว่ำกรมธรรม์ฉบับใหม่นี้สำมำรถนำมำใช้ สิทธิ์หักลดหย่อน
ภำษีได้หรือไม่
5) กรณีที่นำเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือผลตอบแทนของกรมธรรม์มำจำกผลกำรลงทุน
ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยให้ชัดแจ้งว่ำ ผลประโยชน์ใดเป็นแบบแน่นอนตำยตัวและผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลข
คำดกำรณ์
6) หำกมีผลประโยชน์ใดที่เป็นตัวเลขจำกกำรคำดกำรณ์ ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่ำ ตัวเลข
เหล่ำนี้มำจำกสมมติฐำนต่ำง ๆ จึงไม่มีกำรรับประกันผลตอบแทน ดังนั้นผลประโยชน์เหล่ำนี้อำจจะมำกกว่ำหรือน้อย
กว่ำตัวเลขที่คำดกำรณ์ได้
7) หำกตัวแทนประกันชีวิตใช้เอกสำรประกอบกำรขำยจำกบริษัทประกันชีวิตใด ต้องใช้เอกสำรทั้งหมด
อย่ำงครบถ้วน และต้องไม่นำเสนอเฉพำะเอกสำรที่ดูแล้วจูงใจเท่ำนั้น

รมการกำกับและส่งเสริ
รกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
า นภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิมทการประกอบธุ
ธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
บและส่ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
2.3 การกรอกใบคําขอ
1) ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชี้นำกำรกรอกใบสมัครเอำประกันภัย และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่ำ ทุกข้อมูลที่
ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประก
กรอกลงในใบคำขอเอำประกันภัยนั้น เป็นควำมรับผิดชอบของผู้ขอเอำประกันภัย
2) ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบำยถึงผลลัพธ์ของกำรปกปิดข้อเท็จจริงหรือกำรแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลง
บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
ในใบคำขอเอำประกันภัย
ประกันชีวิต
22
2.4 การจัดการเรื่ องการรั บเงินจากผู้เอาประกันภัย
ประกันวินาศภัย
51
1) ตัวแทนประกันชีวิตต้องออกหลักฐำนกำรรับเงินและมอบใบเสร็จรัประกั
บเงินนของบริ
ษ
ั
ท
ประกั
น
ชี
ว
ิ
ต
เมื
่
อ
สุขภาพ
4
ได้รับชำระเบี้ยประกันภัย
ประกันภัยต่อ
2) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่ง ใบคำขอเอำประกันภัย พร้อมเบี้ยประกั-นประกั
ภัยทีน่ได้ชีรวับิต จำกผู้มุ่งหวังไปยัง 1
บริษัทในโอกำสแรกที่กระทำได้ แต่ไม่เกินวันทำกำรถัดไป
- ประกันวินาศภัย
1
จะเห็นได้ว่ำแนวทำงปฏิบัติข้ำงต้น ล้วนแต่สร้ำงควำมมั่นใจให้กับทั้ งผู้มุ่งหวังและตัรวม
วของตัวแทนประกันชีวิต 79
เอง ป้องกันควำมผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต รวมถึงกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในฐำนะของมืออำชีพ แน่นอนว่ำ
ย่อมต้องส่งผลไปถึงกำรทำงำนที่จะประสบควำมสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้น
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัท
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจป

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
บัติที่ดีในการให้
คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกั
นชีวิตบริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
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เรื่องที่ 6.3
กรณีศึกษาแนวทางปฏิบตั ิทดี่ ใี นการให้ บริการของตัวแทนประกันชีวติ

ญเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษำด้ำน
ะให้ผู้เอำประกันภัยทำประกัน ภัยเกินควำมสำมำรถในกำรชำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษำด้ำนกำรไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่ำบำเหน็จเพื่อเป็น
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ

กรณีศึกษำแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยำบรรณของตัวแทน
จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ
ประกัน ชีวิต 10 ประกำร ซึ่ งกำรน ำมำอ้ำงอิงในครั้งนี้ มีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อให้ ตัวแทนประกันชี วิต สำมำรถวิเครำะห์
ะกอบที่จะทำให้เกิดเกี
กำรทุ
ตของตั
่ยวกัจบริกำรฝ่
ำฝืวนแทนประกั
หรือกำรไม่นปชีฏิวิตบได้
ัติตำมจรรยำบรรณของตัวแทนประกันชีวิตในแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้
รรณและแนวทำงปฏิบัติทดี่ ีของตัวแทนประกันชีวิตได้
ำงปฏิบัตทิ ี่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตได้

กรณีศึกษาที่ 1

ความเป็นมา: ตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. ได้ชักชวนให้นำย ข. ซึ่งเป็นเพื่อนที่ทำงำนที่เดียวกับพี่ชำยของ
ตนทำประกันชีวิต หลังจำกนั้น 5 ปี นำย ข. ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ทำให้พี่ชำยนำย ก. ไม่ พอใจ และ นำย ก. ซึ่งเป็น
น้องก็ไม่พอใจตำมไปด้วย จึงไม่ไปเก็บเบี้ยประกันภัยจำกนำย ข. เมื่อถึงกำหนด รวมทั้งเมื่อมีกำรเรียกร้องผลประโยชน์
ตำมกรมธรรม์ นำย ก. ก็ไม่สนใจให้บริกำรเหมือนเคยปฏิบัติมำก่อน
ประเด็นปั ญหา: กำรกระทำของตัวแทนประกันชีวิต คือนำย ก. กระทำผิดจรรยำบรรณข้อที่ 2 เพรำะไม่ได้
ให้บริกำรที่ดีแก่ผู้เอำประกันภัยอย่ำงสม่ำเสมอ
ข้ อเสนอแนะ: นำย ก. ควรให้บริกำรแก่ผู้เอำประกันภัยอย่ำงสม่ำเสมอทั้งก่อนและหลังกำรขำยประกันชีวิต
ต้องแนะนำชี้แจงให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่ของผู้เอำประกันภัยที่ต้องกระทำ เช่น หน้ำที่กำรชำระเบี้ย
ประกันภัย ต้องชำระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตำมกำหนด เป็นต้น อีกทั้งกำรบริกำรหลังกำรขำยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

กรณีศึกษาที่ 2

ความเป็นมา: นำย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิต ได้ชักชวนให้เพื่อนบ้ำนชื่อนำย ข. ทำประกันชีวิตทั้ง ๆ ที่
นำย ก. รู้ว่ำนำย ข. ป่วยเป็นโรคร้ำยแรงในระยะเริ่มต้น ซึ่งนำย ข. ไม่เคยไปตรวจรักษำที่โรงพยำบำล แต่มีเพื่อนบ้ำนที่
เป็นหมอช่วยตรวจรักษำและสั่งยำให้ โดยไม่มีหลักฐำนกำรตรวจรักษำ นำย ก. รู้ดีว่ำผู้ป่วยเป็นโรคร้ำยแรงที่บริษัทไม่
รับประกันภัย แต่รู้สึกเห็นใจเพื่อนบ้ำนผู้นี้อย่ำงมำก เนื่องจำกมีบุตรอยู่ถึง 2 คนและภรรยำก็มีรำยได้ไม่มำกนัก ดังนั้น
จึงแนะนำให้นำย ข. ทำประกันชีวิต และในกำรกรอกใบคำขอเอำประกัน ภัยที่เกี่ยวกับกำรแถลงเรื่องสุขภำพ นำย ก.
แนะนำ นำย ข. ว่ำไม่ต้องกรอกข้อมูลเรื่องกำรเป็นโรคร้ำยแรง เนื่องจำกเห็นว่ำไม่เคยมีประวัติกำรรักษำที่โรงพยำบำล
และคิดว่ำกำรเป็นโรคร้ำยแรงในระยะเริ่มต้นจะรักษำและควบคุมได้ด้วยกำรทำให้ร่ำงกำยแข็งแรงอยู่เสมอ อีกทั้ง
ต้องกำรช่วยเหลือให้เพื่อนบ้ำนได้ทำประกันชีวิต
ประเด็นปั ญ หา: กำรกระท ำของตั วแทนประกัน ชี วิต คือ นำย ก. เป็ น กำรกระท ำผิ ด จรรยำบรรณข้อที่ 4
เพรำะว่ำตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. รู้อยู่แล้วว่ำ นำย ข. ป่วยแต่ไม่เปิดเผยข้อควำมจริงในส่วนที่เป็นสำระสำคัญ

รมการกำกับและส่งเสริ
รกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
า นภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิมทการประกอบธุ
ธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
บและส่ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจประกั
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
ข้ อเสนอแนะ: ตัวแทนประกัน ชีวิต คือนำย ก. ควรแจ้งให้ ผู้เอำประกันภัยทรำบว่ำต้ องกรอกใบคำขอเอำ
ประกันชีวิตให้ตรงตำมควำมเป็นจริงในส่วนที่เป็นสำระสำคัญเพื่อ กำรพิจำรณำรับประกันภัย หรือเพื่อควำมสมบูรณ์
ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประก
แห่งกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งส่วนที่เป็นสำระสำคัญในกำรพิจำรณำรับประกันภัย เมื่อบริษัทได้รับรู้อำจจะเรียกเก็บเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มพิเศษ หรือปฏิเสธไม่รับประกันชีวิตได้
บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
ประกันชีวิต
22
กรณีศึกษาที่ 3
ประกันวินาศภัย
51
ความเป็ นมา: นำย ง. ทำประกันชีวิตโดยกำรชักชวนของตัวแทนประกันชีวประกั
ิตชื่อ นำย
ก. ซึ่งเป็นญำติกันด้วย 4
นสุขภาพ
ควำมเกรงใจ แม้ว่ำตัวแทนประกันชีวิต คือนำย ก. จะทรำบว่ำนำย ง. ยังมีภำระรับผิดประกั
ชอบค่
นภัำยใช้ต่อจ่ำยประจำอื่น ๆ อีก
มำกในฐำนะหัวหน้ำครอบครัว และสำมำรถจ่ำยเบี้ยประกันภัยได้เพียงปีละ 30,000 บำทเท่
- ประกัำนนัชี้นวิตแต่ตัวแทนปร ะกัน 1
- ประกั
วินาศภัำหนดระยะเวลำ
ย
1
ชีวิตคือนำย ก. ก็บอกกับนำย ง. ว่ำ กำรทำประกันชีวิตเหมือนกับกำรฝำกเงินไว้กับธนำคำร
เมื่อนครบก
ประกันภัยก็จะได้เงินคืน หรือเมื่อนำย ง. เกิดปัญหำด้ำนกำรเงินก็สำมำรถขอถอนเบี้ยประกันรวม
ภัยคืนได้แต่ได้เงินคืนน้อย 79

กว่ำที่นำย ง. ได้จ่ำยไป จึงให้ นำย ง. ทำประกันภัย โดยจ่ำยเบี้ยประกันชีวิต 80,000 บำทต่อปี ตำมคำแนะนำของ
ตัวแทนประกันชีวิต
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประเด็นปั ญหา: กำรกระทำของตัวแทนประกันชีวิตรำยนี้ เป็
นกำรกระทำผิดจรรยำบรรณข้อที่ 5 ในเรื่อง
แนะนำให้ผู้เอำประกันภัยทำประกันชีวิตเกินควำมสำมำรถในกำรชำระเบี้ยประกันภัย
รายชืนภั่อยบริเกิษนทั ควำมสำมำรถในกำร
ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
ข้ อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีไม่ควรเสนอแนะผู้เอำประกันภัย2.2
ทำประกั
บริษัทำระเบี
เป็นบริ
ษัทที่รนับภัประกั
ยโดยตรง
ชำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจำกกำรทำประกันชีวิตเกินควำมสำมำรถในกำรช
้ยประกั
ย จะทนภัำให้
เกิดผลเสี23ยกับริ
บ ษัท และเป็นบริษัท
และชื่อเต็ไว้มไดัด้งจตารางที
ธุรกิจประกันภัยโดยรวม เพรำะผู้เอำประกันภัยจะไม่สำมำรถรักษำกรมธรรม์
นครบก่ 1.2
ำหนดสัญญำ ทำให้ผู้เอำ
ประกันภัยไม่ได้รับประโยชน์ครบถ้วนตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ และบริษัทประกันชีวิตต้องเสียโอกำสและขำดรำยได้
จำกเบี้ยประกันภัยจึงเป็นผลเสียต่อธุรกิจโดยรวม

กรณีศึกษาที่ 4

ความเป็ นมา: ตัวแทนประกันชีวิตคือ นำย ก. ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิ ตของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ได้
แนะนำและอยำกให้นำง จ. ทำประกันชีวิต เพรำะจะทำให้ตนขำยได้ถึงเป้ำ ที่กำหนดและจะได้เลื่อนตำแหน่ง โดย
นำย ก. บอกแก่ นำง จ. ว่ำ ตนจะจ่ำยเบี้ยประกันภัยปีแรกให้ แต่เบี้ยประกันภัยปีต่อไป นำง จ. จะต้องจ่ำยเอง ซึ่งนำง
จ. เห็นว่ำได้เบี้ยประกันภัยจึงฟรี 1 ปี จึงตกลงทำประกันชีวิต
ประเด็นปัญหา: กำรกระทำของตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. กระทำผิดจรรยำบรรณข้อที่ 6 เพรำะเป็นกำร
ลดค่ำบำเหน็จโดยกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประกันภัยให้ด้วยเพื่อจูงใจให้ทำประกันชีวิต
ข้ อ เสนอแนะ: นำย ก. ไม่ ควรจ่ำยเบี้ ยประกัน ภัย รำยปี แทนผู้ เอำประกัน ภัย เพรำะตั วแทนประกัน ชีวิ ต
มีรำยได้หลักจำกค่ำบำเหน็จ ซึ่งเป็นต้นทุนในหมวดค่ำใช้จ่ำยที่บริษัทประกันภัยคิดรวมเข้ำไว้ในเบี้ยประกันภัย ดังนั้น
หน้ ำ ที่ ส ำคั ญ อี ก ประกำรหนึ่ ง ของตั ว แทนประกั น ชี วิ ต คื อ กำรให้ลิขบสิริทกธิำรที
่ ดี ต่ อกผูงานคณะกรรมการกำกั
้ เอำประกั น ภั ย กำ รกระท
์ ของสำนั
บและส่งำผิ
เสริดมการประกอบธุรกิจป
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
บัติที่ดีในการให้
คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกั
นชีวิตบริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
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ญเพื่อกำรพิจำรณำรัจรรยำบรรณข้
บประกันภัย หรื
รณ์แห่งกรมธรรม์
3) กรณี
ษำด้วนของตั
ำน วแทนประกันชีวิตนั้น ผลที่เกิดคือ จะทำให้
อนีอ้จเพื
ะส่่องควำมสมบู
ผลกระทบโดยรวมต่
อธุรกิจประกั
นภัยศึกในส่
ะให้ผู้เอำประกันภัยรำยได้
ทำประกั
เกินควำมสำมำรถในกำรช
ำระเบีตั้ยวประกั
นภัย นหรืชีอวิเสนอ
ที่สุจนริภัตยและถู
กต้องตำมกฎหมำยลดลง
แทนประกั
ตไม่มีแรงจูงใจที่จะให้บริกำรที่ดีต่อผู้เอำประกันภัย
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
4) กรณี้แล้ศวึกยัษำด้
ำนกำรไม่ลดหรื
ำบำเหน็
่อเป็น
นอกจำกนี
งส่งผลกระทบต่
อผู้รอ่วเสนอที
มอำชีพ่จตัะลดค่
วแทนประกั
นชีจวเพื
ิตในภำพรวมอี
กด้วย
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษำด้ำนกำรหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในวิชำชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ
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ความเป็ นมา: นำย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทหนึ่ง จำกัด (มหำชน) ได้รับกำรชักชวนจำก นำย ข.
จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ
ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทสอง จำกัด (มหำชน) ให้ไปเข้ำฟังกำรบรรยำยเรื่องควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันชีวิต
ะกอบที่จะทำให้เกิดของบริ
กำรทุจษริตัทของตั
แทนประกั
นชีวและนำย
ิตได้ ก. ตอบตกลง
สอง จวำกั
ด (มหำชน)
รรณและแนวทำงปฏิบัติทดี่ ีขประเด็
องตัวแทนประกั
ชีวิตได้ ำของตัวแทนประกันชีวิต คือนำย ก. และนำย ข. ไม่ถือว่ำกระทำผิดจรรยำบรรณ
นปัญหา: นกำรกระท
ำงปฏิบัตทิ ี่ดีในกำรให้
นชีวิต้ในอำชี
ได้ พ
ข้อบทีริ่ 9กำรของตั
เพรำะเป็วแทนประกั
นกำรหำควำมรู
ข้ อเสนอแนะ: หำกมองในภำพ รวมตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษำหำควำมรู้ในอำชีพ ทำให้ตัวเองมีควำมรู้
ควำมสำมำรถเพิ่ มขึ้น อย่ ำงต่ อเนื่ องตลอดเวลำ และเป็น กำรบ่ งบอกว่ำตั วแทนประกันชี วิต รู้จั กพั ฒ นำตนเองให้ มี
คุณภำพที่ดี สำมำรถนำไปให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ ต่อสังคมและต่ออำชีพ
แต่ในกรณีศึกษำประเด็นนี้ ตัวแทนประกันชีวิตคือนำย ก. ไม่ควรชวนนำย ข. เข้ำฟังกำรบรรยำยที่บริษัท
ประกันชีวิตที่ตนเองสังกัดอยู่ และนำย ข. ก็ไม่ควรตอบตกลงที่จะไปเข้ำรับฟังกำรบรรยำย เพรำะควรตระหนักถึง
มำรยำททำงสังคมระหว่ำงบริษัทประกันชีวิตด้วยกัน โดยเฉพำะเรื่องของกำรแข่งขันทำงด้ำนกำรตลำดของบริษัท
ประกันภัยที่เป็นคู่แข่งขัน เช่น กำรชักชวนตัวแทนประกันชีวิตย้ำยไปสังกัดบริษัทประกันชีวิตอีกแห่งหนึ่ง เป็นต้น

รมการกำกับและส่งเสริ
รกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
า นภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิมทการประกอบธุ
ธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
บและส่ในการแสวงหากำไรทางการค้
งเสริมการประกอบธุรกิจประกั
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1

ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประก

บริวษนภู
ัททีมป่ ิภระกอบธุ
รกิจ
จดทะเบีวยนนในประเทศไทย
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ำค. วารสารการประปาส่
ประกันชีวิต
22
ภูมิภาค, 36(1), 5-8.
นวินาศภัมหำวิ
ย ทยำลัย.
51
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ทยำลันวิยนขอนแก่
- ประกั
าศภัย น.
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2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกั
ในประเทศไทย ปัจจุบันจ
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