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ร่าง 
ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่าหนดมาตรฐานขั้นต่่าในการบริหารจัดการ     
ความเส่ียงของบริษัทประกันชีวิต ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. .... 

 
 
 ความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลถือเป็นความเสี่ยงส่าคัญด้านปฏิบัติการที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ 
เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการด่ารงอยู่ของบริษัทประกันภัย รวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อธุรกิจ
ประกันภัย  ดังนั้น เพ่ือให้บริษัทมีกระบวนการและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล จึง
เห็นควรก่าหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล เพ่ือให้บริษัทสามารถยับยั้ง ป้องกัน 
ตรวจหา รายงาน จัดการ และเยียวยาการฉ้อฉล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๓๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการก่ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ..../๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ......... พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการก่ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการก่ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่าหนดมาตรฐานขั้นต่่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท
ประกันชีวิต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. ....” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก่าหนดร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน           
ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
 “ประกาศการบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก่ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่าหนดมาตรฐานขั้นต่่าในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต   
 “การฉ้อฉล” หมายความว่า การกระท่าหรือการละเว้นการกระท่าโดยทุจริต หลอกลวง เพ่ือให้ได้รับ
ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าผู้ได้รับประโยชน์จากการฉ้อฉลจะเป็นบุคคลที่กระท่าการฉ้อฉลเอง หรือ
บุคคลอื่นที่เก่ียวข้องก็ตาม 
 “การฉ้อฉลภายใน” หมายความว่า การฉ้อฉลต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต หรือผู้เสียหาย ที่กระท่าโดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไม่ว่าจะกระท่า
โดยล่าพังหรือกระท่าโดยร่วมกับบุคคลอ่ืนทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร  
 “การฉ้อฉลภายนอก” หมายความว่า การฉ้อฉลต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต หรือผู้เสียหาย ที่กระท่าโดยผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้อง
ตามสัญญาประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต บุคคลที่บริษัทมอบหมาย หรือบุคคลอ่ืนซึ่ง
มิใช่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท  
 “นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล” หมายความว่า นโยบายที่แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล 
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 “คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน
ชีวิตและให้หมายความรวมถึง คณะกรรมการบริหารสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ซึ่งต้องมีผู้จัดการสาขาเป็น
กรรมการรวมอยู่ด้วย 
 “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ด่ารงต่าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการ
ลงมา ผู้ซึ่งด่ารงต่าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด่ารงต่าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึง      
ผู้ด่ารงต่าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

“ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
สูงสุดในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม 
 “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ก่ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน          
การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต 
 “ส่านักงาน” หมายความว่า ส่านักงานคณะกรรมการก่ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
   

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป                                                                                              

  
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทด่าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไข ตามท่ีระบใุนประกาศนี้ 
ข้อ ๕  การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมให้เป็นไปตามประกาศการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ทั้งนี ้ส่าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล  ให้บริษัทด่าเนินการตามท่ีก่าหนดในประกาศฉบับนี้ 
ข้อ ๖ บริษัทต้องจัดท่านโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับ

การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งสื่อสารสาระส่าคัญของนโยบายดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานทราบและ
น่าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทต้องทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล  อย่างน้อย    
ปีละหนึ่งครั้งหรือทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์อันอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทอย่าง        
มีนัยส่าคัญ 

การจัดท่านโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลตามวรรคหนึ่ง บริษัทอาจก่าหนดเป็นส่วนหนึ่ง
ของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมของบริษัท หรือจะจัดท่าขึ้น         
เป็นการเฉพาะก็ได ้ 

ข้อ ๗ บริษัทต้องจัดท่าประมวลจรรยาบรรณของพนักงาน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้น
จริยธรรมและความซื่อสัตย์ ซึ่งมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้การสนับสนุนรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี
ผ่านการปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่่าเสมอ โดยบริษัทต้องจัด
อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลที่อาจเกิดข้ึน 

ข้อ ๘ ส่านักงานอาจก่าหนดแนวทางในรายละเอียดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ 
และเม่ือมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ให้ถือว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว 
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  หมวด ๒ 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล 

 
ข้อ ๙ บริษัทต้องระบุเหตุการณ์และแหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลภายในและการฉ้อฉล

ภายนอกที่ครอบคลุมถึงการด่าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการด่ารงอยู่ของ
บริษัท  

ข้อ ๑๐ บริษัทต้องก่าหนดวิธีการและด่าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล โดยประเมินจาก
โอกาสและความรุนแรงของผลกระทบจากการฉ้อฉล เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงอันจะช่วยให้บริษัท
สามารถจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลได้อย่างเหมาะสม  

ข้อ ๑๑ บริษัทต้องมีการจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล เพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ        
ที่ยอมรับได ้โดยด่าเนินมาตรการอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

(๑) จัดท่ามาตรฐานคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน    
โดยต้องประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรเป็นประจ่าสม่่าเสมอ 

(๒) จัดท่านโยบายการรับลูกค้าและการจัดกลุ่มลูกค้า โดยการจัดกลุ่มลูกค้าต้องแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะของลูกค้าท่ีมีความผิดปกติได้ รวมถึงมาตรการในการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 
(Customer Due Diligence: CDD) ตามประเภทการรับประกันภัย และมาตรการด่าเนินการกรณีตรวจพบ
ความผิดปกติ 

(๓)  จัดท่ากระบวนการและแนวทางในการบริหารจัดการการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตที่
ชัดเจน เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลในการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  

(๔) จัดให้มีหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของตัวแทนประกันชีวิตและ
นายหน้าประกันชีวิต พร้อมทั้งตรวจสอบประวัติ ประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณอย่างพอเพียง โดยค่านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต 
ตามกฎหมายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการยับยั้งและป้องกันการฉ้อฉลโดยตัวแทนประกันชีวิตและ
นายหน้าประกันชีวิต  

(๕) ติดตามตรวจสอบผลการด่าเนินงานหรือแนวโน้มการด่าเนินธุรกิจของตัวแทนประกันชีวิตและ
นายหน้าประกันชีวิต เพ่ือตรวจหาการฉ้อฉลโดยตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต 

(๖) จัดท่านโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอกและก่าหนดแนวทางการคัดเลือกผู้ให้บริการ
อย่างเหมาะสมก่อนที่จะท่าสัญญาใหม่หรือทบทวนสัญญาเก่า รวมทั้งติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และ
ควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการ    
 ข้อ ๑๒ บริษัทต้องจัดท่านโยบายในการแจ้งเบาะแสการฉ้อฉล โดยต้องก่าหนดแนวทางการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส เพ่ือสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแส
ในกรณีที่อาจเกิดการฉ้อฉล ทั้งนี้ บริษัทจะต้องก่าหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ชัดเจน และจะต้องเก็บ
รักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับของบริษัท  

ข้อ ๑๓ เมื่อสงสัยหรือตรวจพบว่ามกีารฉ้อฉล ให้บริษัทก่าหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด่าเนินการ
สืบสวนสอบสวนที่เป็นอิสระจากกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่ามีการฉ้อฉล เพ่ือด่าเนินการค้นหาข้อเท็จจริง จัดการ
และเยียวยาความเสียหายจากการฉ้อฉล โดยต้องรายงานผลการสืบสวนสอบสวน รวมทั้งผลการจัดการและ
เยียวยาความเสียหาย ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 



หน้า ๔ 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งและพบการฉ้อฉลหรือการกระท าใดซึ่ง
ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ชักช้า ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุง
แก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด ให้กรรมการตรวจสอบรายงานการกระท าดังกล่าวต่อ
ส านักงาน  

ข้อ ๑๔ บริษัทต้องจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉลภายในและการฉ้อฉลภายนอก เพ่ือประโยชน์
ในการติดตามการฉ้อฉลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลของบริษัท 
            ข้อ ๑๕ บริษัทต้องมีการควบคุม ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก่าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล  
  ข้อ 1๖ บริษัทต้องจัดท าสรุปรายงานการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล    
ที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามประกาศการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

กรณีที่ความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและสถานะ
ความเสี่ยงตามประกาศการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดตามที่ก่าหนดไว้ในประกาศนี้ครบถ้วน 
ให้ถือว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศในข้อนี้แล้ว   
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